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1
ค้าน้า
สื บ เนื่ องจากการประชุม สภานิ ติบั ญ ญั ติแ ห่ งชาติ ครั้งที่ 73/2558 เมื่ อ วัน ที่ 17 ธัน วาคม
2558 ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 แล้วจึงประกาศตามความในมาตรา
21 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม
2558 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งสาระสาคัญในมาตร 19 ของพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเป็นผู้กาหนดนโยบาย
การพัฒนาการประมงในน่านน้า นโยบายการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการทาประมงนอกน่านน้าไทย
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการ
ประมงของประเทศ และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยดาเนินการและกากับการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คาสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(คนป.) ที่ 1/2559 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
(คณะอนุฯ ที่ 3) ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีอานาจหน้าที่สาคัญหลัก ได้แก่ 1)
รวบรวม วิเคราะห์ ส ถานการณ์ การเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าในประเทศและต่ างประเทศ 2) จัด ท านโยบายและ
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศเพื่อนาเสนอ คนป. 3) อานวยการ ควบคุม กากับ
ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้าของประเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด
เพื่อให้เป็นไปตามมติ และสอดคล้องกับบริบทภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมประมง
จึงได้จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นการ
รองรับนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการ
จั ด ท านโยบายการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าของประเทศ และคณะท างานจั ด ท าร่า งแผนแม่ บ ทการ
พัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าของประเทศไทย ใช้กระบวนการบริห ารเชิงกลยุท ธ์เป็ นเครื่องมือหลั กในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อกาหนดทิศทาง แนวทางการดาเนินการและ
การพัฒนาที่สาคัญต่างๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรมประมงให้ทุกหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปีพ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ ขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าก้าวไกล ตลาดนาการผลิต ผลผลิต
ปลอดภัย ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรมีความสมดุลและยั่งยืน
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบาย
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ธันวาคม 2560
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4
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าก้าวไกล ตลาดนาการผลิต ผลผลิตปลอดภัย
ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรมีความสมดุลและยั่งยืน”
พันธกิจ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ (smart farmer)
2) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกร/กลุ่ ม เกษตรกรให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการดาเนิน งาน
(smart aquaculture group)
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีศักยภาพ มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศและการส่ ง ออก โดยมีมาตรฐานการผลิ ตที่ ดีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อม (smart aquaculture
sector)
4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (smart officers)
5) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (THAILAND 4.0)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มุ่งเน้นพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
๒. ยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๓. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๔. บุคลากรภาครัฐด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๕. ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมมีการนาไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ระยะเวลาด้าเนินงาน
ปี พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงกาหนดยุทธศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ๑๓ แนวทางการพัฒนา 40 แผนงานที่สาคัญ ได้แก่

5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แนวทางที่ ๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 1.1.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยง
รายย่อย สนับสนุนการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่าย สัตว์น้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทางการผลิตของสถาบัน/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่ม
1.1.2 แผนงานสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ประสิทธิภาพ
รายย่อย
1.1.3 แผนงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
กลุ่มเกษตรกร
1.1.4 แผนงานสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.1.5 แผนงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.1.6 แผนงานพัฒนาบุคลากรภาคเกษตรกร
แนวทางที่ ๑.๒ จัดระบบและเตรียมความพร้อมในการ 1.2.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยง
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐาน สัตว์น้าอินทรีย์
ผลผลิตเพื่อรองรับการผลิตเชิงการค้า
1.2.2 แผนงานพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานแห่งชาติและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค
1.2.3 แผนงานพัฒนาหน่วยรับรอง (Certification
body: CB) เพื่อรองรับการให้บริการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.2.4 แผนงานสนับสนุนและพัฒนาภาคเอกชนในการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
แนวทางที่ ๑.๓ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยเน้น 1.3.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
น้าเศรษฐกิจ
1.3.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชนิดใหม่/สัตว์น้าปรับปรุงพันธุ์
แนวทางที่ ๑.๔ จัดทาและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อ 1.4.1 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
มูลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.4.2 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเขต
พื้นทีก่ ารเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.4.3 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การตลาดและการค้าสินค้าสัตว์น้า
1.4.4 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๒.๑ ส่งเสริม จัดระบบ และเพิ่มศักยภาพใน 2.1.1 แผนงานส่งเสริม รวมทั้งกากับดูแลการ
การกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2.1.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้
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เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (zoning)
2.1.3 แผนงานจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
2.1.4 แผนงานเพิ่มศักยภาพระบบการเตือนภัย การ
เฝ้าระวัง และการควบคุมการระบาดของโรคสัตว์น้า
2.1.5 แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แนวทางที่ ๓.๑ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3.1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยง
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ สัตว์น้าเศรษฐกิจ
น้า
3.1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
3.1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าที่ดี
3.1.4 แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชนิดใหม่
แนวทางที่ ๓.๒ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบการ 3.2.1 แผนงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อรองรับ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศโลก (adaptation / mitigation)
3.2.2 แผนงานวิจัยระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (zero waste / closed
systems)
แนวทางที่ ๓.๓ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการ
3.3.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าเศรษฐกิจ
น้า
แนวทางที่ ๓.๔ สนับสนุนการวิจัยตลาดสินค้าสัตว์น้า 3.4.1 แผนงานวิจัยแนวทางการพัฒนาตลาดใน
จากการเพาะเลี้ยง
ประเทศในระดับชุมชน/เมือง
3.4.2 แผนงานวิจัยแนวทางการพัฒนาตลาดต่าง
ประเทศ
แนวทางที่ ๓.๕ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานวิจัย ๓.5.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ร่วมกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (on farm)
ร่วมกับเกษตรกร (on farm)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน
แนวทางที่ ๔.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและ 4.1.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
นักวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็น smart officer ความสามารถในการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
/ smart researcher
น้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยเฉพาะ
ด้าน (expertise)
4.1.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย
นวัตกรรมเพื่อให้ได้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.1.4 แผนงานส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร
ภาครัฐ
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แนวทางที่ ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้าน 4.2.1 แผนงานสร้างความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหน่วยงานทั้ง
สัตว์น้าระหว่างองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภายในประเทศและต่างประเทศ
4.2.2 แผนงานบูรณาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าใน
ทุกภาคส่วน
4.2.3 แผนงานการสร้างเครือข่ายการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
แนวทางที่ ๔.๓ พัฒนา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย
4.3.1 แผนงานเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรภาครัฐ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ การบังคับใช้กฎหมาย และ
ภาคเอกชน และเกษตรกร ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการช่วยเหลือ
และมาตรการช่วยเหลือ
4.3.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนด้านการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มาตรการ
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทยดาเนินไป
ตามแผนที่วางไว้ จึงต้องมีมาตรการในการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ดังนี้
1) การติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทฯ โดยการติ ด ตามและรายงานข้ อ มู ล ผลการ
ดาเนินการเป็นรายไตรมาส
2) การประเมินผล เพื่อให้ทราบทิศทางและความสาเร็จของแผนจะต้องมีการประเมินผลทุก ปี
เพื่อนาผลที่ได้มาปรับแผนและเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
3) การประเมินผลเพื่อวัดความสาเร็จของแผนจะต้องดาเนินการเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลา
และสิ้นสุดแผนแม่บทฯ โดยจะต้องตอบตัวชี้วัดที่สาคัญ ๆ ของแต่ละกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการได้ครบและ
ประเมินผลกระทบ (Impact) ของแต่ละยุทธศาสตร์

8

บทที่ 1
บทน้า
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บทที่ 1 บทน้า
1.1 หลักการและเหตุผล
การผลิตในภาคการประมงมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคประมง (GDP) ณ ราคาปัจจุบัน มีมูลค่าเพิ่มประมาณ 103,166 ล้านบาท ซึ่งคิด
เป็ นร้อยละ 8.34 ของ GDP ภาคเกษตร และร้อยละ 0.76 ของ GDP รวมของประเทศ คิดเป็นอัตราการ
เจริญเติบโตของ GDP ภาคประมง ร้อยละ 2.1 และคาดว่าปี พ.ศ. 2559 อัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ
ด้านประมงจะมีอัตราร้อยละ 2.5 นอกจากนี้ภาคการประมงยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ การว่าจ้างแรงงาน
และก่อให้ เกิดกิจกรรมอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมการต่อเรือ โรงงานแช่เยือกแข็ง
โรงงานปลาป่น โรงงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ผลผลิตสัตว์น้านอกจากจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สาคัญ
สาหรับประชากรในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกนาเงินตราเข้าประเทศอีกด้วย ซึ่งมูลค่าการส่งออกจากภาค
การประมงได้ เพิ่ ม ขึ้ น โดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเกิ น ดุ ล ด้ า นการค้ าสั ต ว์น้ าประมาณ
118,021 ล้านบาท ปริมาณผลผลิตรวมจากการประมาณการเบื้องต้น 2.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2557 ร้อยละ 0.81 โดยผลผลิตที่ได้จากการทาประมงทะเล 1.496 ล้านตัน หรือร้อยละ 57.80 การทา
ประมงน้าจืด 0.198 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.65 จากการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง 0.506 ล้านตัน หรือร้อยละ
19.55 จากการเลี้ยงสัตว์น้าจืด 0.388 ล้านตัน หรือร้อยละ 15.00 โดยพบการลดลงของผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เนื่องจากเกิดโรคระบาดในกุ้งขาว ทาให้ปริมาณ
ผลผลิตโดยรวมลดลง สาหรับด้านการส่งออกสินค้าประมงของไทย ปี พ.ศ. 255๘ มีปริมาณ 1,683,501
เมตริกตัน และมูลค่า 208,310 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 6.12 และ 8.75 ตามลาดับ
นอกจากนี้ การบริโภคสัตว์น้าของคนไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีปริมาณการบริโภค
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทาให้สินค้าประมงมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตสัตว์น้าที่จับจากธรรมชาติมี
แนวโน้มลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคสัตว์น้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจึงเป็น
แนวทางหนึ่งในที่ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรประมง จากสถิติปริมาณผลผลิตสัตว์น้ารวมของ
ประเทศในช่วง 10 ปี (2548-2557) พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตสัตว์น้า ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การจับสัตว์น้าในน่านน้าไทย โดยเฉพาะสัตว์ทะเลจากธรรมชาติเริ่ม
มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี โดยพบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 มีอัตราการลดลงของผลผลิตมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 20.9 อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งฟื้นฟูทรัพยากรประมง เช่น การสร้างแหล่งที่อ ยู่
อาศัยให้สัตว์น้า และการแก้ปัญหาการทาประมงทะเลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงคาดว่าในระยะยาวน่าจะ
ส่งผลให้ทรัพยากรประมงทะเลมีการพื้นตัวดีขึ้น ประมาณการเบื้องต้นผลผลิตสัตว์น้าจากการทาประมงทะเล
ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณ 1.496 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.80 ของผลผลิตสัตว์น้าทั้งหมด และในช่วง
20 ปี ที่ผ่ านมา (พ.ศ. 2538-2557) ผลจากการพัฒ นาด้านการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าทาให้ ผ ลผลิ ตจากการ
เพาะเลี้ ย งเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่ อง เฉลี่ ยร้อยละ 3.18 ต่อปี ส่ งผลให้ ในปี พ.ศ. 2555 ไทยเป็นประเทศที่ มี
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก (FAO, 2014) ซึ่งผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงบางส่วน
สามารถทดแทนผลผลิตการจับจากธรรมชาติที่ลดลงต่อเนื่องในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของไทยเริ่มจากการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494
เป็นต้นมา ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การผลิตพันธุ์สัตว์น้าจากการผสมเทียม ทาให้มีการ
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ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจานวนผู้เลี้ยง พื้นที่การเลี้ยง และผลผลิต ชนิดสัตว์น้าจืดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการ
ของตลาดในปัจจุบันมีมากกว่า 15 ชนิด เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาสวาย กุ้งก้ามกราม
ปลาช่อน ปลาแรด และปลานวลจันทร์ เทศ เป็นต้น มี ผลผลิ ตโดยรวมประมาณ 0.388 ล้ านตัน ในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตดังกล่าวจะนามาบริโภคภายในประเทศ สาหรับการเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีการ
พัฒนาอย่างจริงจัง จากการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาให้
ไทยกลายเป็นผู้นาในการผลิตและส่งออกกุ้งของโลก อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2545 การเลี้ยงกุ้งกุลาดาได้เกิด
ปัญหาโรคระบาด ขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ และอัตราการเจริญเติบโตต่า ทาให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนา
ไม เกิ ดการขยายตั วของผู้ เลี้ ย งและผลผลิ ตจานวนมาก โดยเฉลี่ ยผลผลิ ตกุ้ งประมาณปี ล ะ 500,000 ตั น
จนกระทั่งปลายปี 2555 เริ่มเกิดปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงลดลง
ประมาณร้อยละ 50 เหลือเพียง 250,000-270,000 ตัน และกระทบต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 การเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเลเริ่มพื้นตัวดีขึ้น คาดว่าปี 2559 จะมีผลผลิตกุ้ง 320,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้าชายฝั่งเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นๆ เช่น ปลากระพงขาว ปลากะรัง หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู่ ปูทะเล เป็นต้น
ผลจากการพัฒนาการเพาะเลี้ยงดังกล่าว ทาให้สามารถขยายการผลิต เพื่อสนองความต้ องการ
บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความจากัดของพื้นที่ การ
ขยายตัว ของชุ ม ชน ความต้ อ งการใช้ น้ าทั้ งเพื่ อ การบริโภคและกิจ กรรมอื่ น ๆ มี ม ากขึ้ น รวมทั้ งปั ญ หาภั ย
ธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเพาะเลี้ ยงให้มีผลผลิตที่เพียงพอ
และสามารถดาเนิ น การได้อ ย่ างยั่ งยื น นอกจากนี้ การผลิ ตสั ตว์น้ าจากการเพาะเลี้ ย งเพื่ อ การส่ งออกต้อ ง
ดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานของประเทศคู่ค้า ตั้งแต่การผลิตในระดับฟาร์ม
จนถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค
จากบทบาทของการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าในประเทศไทย ที่ มีความส าคัญ มากขึ้น ทั้งในด้านการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นการผลิตเพื่อทดแทนสัตว์น้าจากธรรมชาติ ซึ่งนับวันสภาพแวดล้อม
ในธรรมชาติจะเสื่อมโทรมลงตามการเพิ่มขึ้นของประชากร การกาหนดกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ
เพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง จะช่วย
สร้างความมั่นคงและให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของไทย จึงเป็นเรื่องที่สาคัญและมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่ งชาติ จึ งได้ มี ม ติ ในที่ ป ระชุ ม ครั้งที่ 1/2553 เมื่ อ วัน ที่ 6
มกราคม พ.ศ. 2553 ให้จัดทาแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบและยั่งยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย
2) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) ไปใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศโดยมีทิศทางและเป้าหมายที่เป็นเอกภาพ
1.3 วิธีด้าเนินงาน
1) ทบทวนสถานการณ์ และรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อ สรุ ป สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดทาร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ ปัจจุบัน ปัจจัยสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก กาหนด
ประเด็นความท้าทาย ทบทวน/กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และการแปลง
ยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
3) ยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)
ประกอบด้ ว ย บทน า สถานการณ์ ก ารเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าและกรอบการพิ จารณาจัดท าแผนแม่ บ ท ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนแม่บท แผนแม่บทการพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ.
2560-2564) และการแปลงแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ
4) เสนอร่ างแผนแม่บ ทการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560 2564) เพื่ อรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น จากผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย และปรับ ปรุงร่างแผนแม่บ ทฯ ให้ มี ความสมบู รณ์
ครบถ้วน
5) เสนอขอความเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ.
2560-2564) ต่อคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
6) เสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประเทศไทยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
2. เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยง
3. การวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีแนวทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
4. การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเกษตรกรเกิดการพัฒนาสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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บทที่ 2
สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและกรอบการพิจารณา
จัดท้าแผนแม่บท
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บทที่ 2 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและกรอบการพิจารณาจัดท้าแผนแม่บท
2.1 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1) สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโลก
ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2557 ผลผลิ ต จากการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าของโลกมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น
จากข้อมูลทางสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization –
FAO) ในปี พ.ศ. 2557 ภาพรวมผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของโลก (ไม่รวมพรรณไม้น้า) มีปริมาณทั้งสิ้น
73.78 ล้ านตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 160.15 พั นล้ านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นผลผลิ ตจากการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้าจืด 47.10 ล้านตัน (ร้อยละ 63.84) มูลค่า 90.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 56.45) และผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทะเลและชายฝั่ง 26.68 ล้านตัน (ร้อยละ 36.16) มูลค่า 69.75 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ร้อยละ 43.55) โดยผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากลุ่มปลามีปริมาณทั้งสิ้น 49.86 ล้านตัน คิดเป็น
มูลค่า 101.30 พันล้านเหรียญสหรัฐ กลุ่ม Mollusk มีปริมาณทั้งสิ้น 16.11 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 19.01
พันล้านเหรียญสหรัฐ กลุ่ม Crustacean มีปริมาณทั้งสิ้น 6.92 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 36.17 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ และกลุ่มสัตว์น้าอื่นๆ 0.89 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.66 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยผลผลิตสัตว์น้าจืดส่วน
ใหญ่ ได้ แ ก่ ปลาตระกู ล Carps Catfish และ Tilapia ขณะที่ ผ ลผลิ ต จากการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าชายฝั่ ง
ประกอบด้วย หอยทะเล (หอยนางรม หอยลาย หอยแมลงภู่ หอยเป๋าฮื้อ และหอยเชลล์) ปลาทะเล (Atlantic
salmon Rainbow trout ปลาไหล) กุ้งทะเล และสัตว์น้าอื่นๆ (ปลิงทะเล และแมงกะพรุน) โดยประเทศที่เป็น
ผู้ น าในการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของโลก 10 อั นดับแรก ได้แก่ จี น อินเดี ย อินโดนี เซี ย เวียดนาม บั งคลาเทศ
นอร์เวย์ ชิลี อียิปต์ เมียนมาร์ และไทย ซึ่งผลผลิตสัตว์น้าประมาณร้อยละ 89 มาจากประเทศในเอเชีย จึงเห็นได้
ว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในเขตเอเชียมีความสาคัญอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต (FAO, 2016)
ปี พ.ศ. 2557 จีนเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ที่ สุดด้วยมูลค่าการส่งออก 20,980 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ตามด้วยนอร์เวย์ มีมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง 10,803 ล้านเหรียญสหรัฐ เวียดนาม มีมูลค่า
การส่งออกสินค้าประมง 8,029 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทย มีมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง 6,565 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่ งออกสินค้าประมง 6,144 ล้านเหรียญสหรัฐ และชิลี มีมูลค่าการส่งออก
สินค้าประมง 5,854 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนประเทศที่นาเข้าสินค้าประมงมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่าการ
นาเข้าประมาณ 20,317 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น 14,844 ล้านเหรี ยญสหรัฐ.จีน 8,501
ล้านเหรียญสหรัฐ สเปน 7,051 ล้านเหรียญสหรัฐ และฝรั่งเศส 6,670 ล้านเหรียญสหรัฐ (FAO, 2016)
ตามลาดับ โดยประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าสินค้าสัตว์น้ามาโดยตลอด ดังเช่น ในปี พ.ศ. 2558 ดุลการค้า
อยู่ที่ 118,021 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาถึงแหล่ งเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าที่ส าคัญของโลก จากข้อมูล ของ FAO ปี พ.ศ. 2557
พบว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศในแถบเอเชียมีปริมาณสูงถึง 65.60 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ
88.91 ของผลผลิตสัตว์น้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของโลก ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2548-2557) มี
อัตราการเพิ่มร้อยละ 67.40 ขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของกลุ่มสหภาพยุโรป มีการผลิต 2.93 ล้านตัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.97 ของผลผลิตสัตว์น้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของโลก
แนวโน้ มหรือทิศทางการพัฒ นาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของโลก จากเวทีการประชุม COFI
Sub-committee in Aquaculture สมัยที่ 8 ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้ให้ความสาคัญกับทิศทางการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามแนวคิด FAO’s
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Blue Growth Initiative ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า
เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ผลเชิงบวก
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการตลอดจน
ความยากจนในชุมชน และตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเนื่องจากถือ
เป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น โดยประเทศสมาชิ ก ได้ เสนอให้ พิ จ ารณาปรับ แนวการพั ฒ นาจาก
“producing more” หรือการเพิ่มผลผลิตไปสู่ “producing more with less” หรือการเพิ่มผลผลิตโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
2) สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภายในประเทศ
ผืนแผ่นดินไทยมีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 514,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของประเทศ
จากทิศเหนือจรดทิศใต้ 1,650 กิโลเมตร โดยประมาณ มีแหล่งน้าจืดในเวลาปกติรวมเป็นเนื้อที่ผิวน้า 3,610
ตารางกิโลเมตร โดยประมาณ มีแม่น้ารวม 47 สาย ความยาวรวมกันประมาณ 8,059 กิโลเมตร เฉพาะที่ไหล
ลงทะเลทางด้านอ่าวไทยและลงทะเลทางด้านอันดามันมีจานวน 23 สาย มีแหล่งน้าประมาณ 11,030 แห่ง
ในฤดูน้าหลากพื้นที่ของแหล่งน้าต่างๆ เพิ่มขึ้น ในสมัยก่อนมีแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์หลายแห่ง เช่นที่บึงบรเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็น แหล่งที่อ ยู่อาศัยของปลามากมายหลายร้อยชนิด รวมทั้งสัตว์น้าชนิดต่างๆ ด้วย
แม้แต่จระเข้ก็เคยมีชุกชุม แต่ในปัจจุบันนี้ สภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ากลับตื้นเขินจนไม่เหลือร่องรอย
แห่งความอุดมสมบูรณ์ให้เห็น ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อทรัพยากรประมงที่
เคยอุดมสมบูรณ์ ลดน้อยลงตามลาดับ ทางหน่วยงานและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันฟื้นฟูทรัพยากรให้กลับไปสู่
สภาวะเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ปี พ.ศ. 2559 กรมประมงประเมินว่า มีผลผลิตสัตว์น้า 2.65 ล้านตัน เป็นผลผลิตจากการจับจาก
ทะเล 1,539,910 ตัน (ร้อยละ 58.17) จากการจับจากในแหล่งน้าจืด 198,800 ตัน (ร้อยละ 7.51) จาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง 518,170 ตัน (ร้อยละ 19.58) และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 390,170 ตัน
(ร้อยละ 14.74) ซึง่ ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเป็นการเลี้ยงกุ้งทะเลร้อยละ 58.70 หอยทะเลร้อย
ละ 37.48 และปลาทะเลร้อยละ 3.82 ส่วนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเป็นปลาร้อยละ 95.80 (ส่วน
ใหญ่เป็นปลานิล ร้อยละ 45 โดยประมาณ) และกุ้งก้ามกรามร้อยละ 4.20 (ภาพที่ ๑)
ปริมาณสัตว์น้า พันตัน
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ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตสัตว์น้าเค็มและสัตว์น้าจืด ปี พ.ศ. 2550-2559
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ส่ ว นมู ล ค่ าการประมงในปี พ.ศ. 2550-2559 พบว่า มู ล ค่ าของผลผลิ ต จากการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น้ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ยกเว้นช่วงปี พ.ศ.
2556 เป็นต้นมา มูลค่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าลดลงจากปัญหาการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ในการเพาะเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไม ปี พ.ศ. 2559 มูลค่าสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยง 146,871 ล้านบาท โดยประมาณ โดยสัตว์
น้าที่จับจากทะเลมีมูลค่า 51,650 ล้านบาท จับจากแหล่งน้าจืด 10,924 ล้านบาท จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง 58,456 ล้านบาท และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 25,840 ล้านบาท (ภาพที่ ๒)
มูลค่าสัตว์น้า พันบาท
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ภาพที่ 2 มูลค่าสัตว์น้าเค็มและสัตว์น้าจืด ปี พ.ศ. 2550-2559
(1) สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ประเภทการเพาะเลี้ยง อาจเป็นการเลี้ยงปลาชนิดเดียว (Monoculture) หรือเลี้ยงหลายชนิด
รวมกัน (Polyculture) ยังมีการเลี้ยงปลาน้าจืดร่วมกับกิจกรรมเกษตรอย่างอื่น (Integrated) เช่นร่วมกับการ
เลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช /ผลไม้ หรือร่วมกับการทานา ความนิยมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเริ่มหลังจากปี พ.ศ.
2506 เป็นต้นมา ได้มีการขยายการเลี้ยงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการประสบความสาเร็จในการ
ผสมเทียมของสัตว์น้าหลายชนิด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 254๘ เป็นต้นมา พบว่าผลผลิตสัตว์น้าจืดมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก
ปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิ ตจากการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้าจืด 415,100 ตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้ า
ร้อยละ 4.75 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ทาให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติมากขึ้น ชนิดสัตว์น้าที่สาคัญซึ่งมีผลผลิต
รวมกันกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาช่อน
และกุ้งก้ามกราม นอกจากสัตว์น้าจืดที่เพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคแล้ว ยังมีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเป็นที่นิยม
กัน อย่างแพร่หลาย ทั้งจาหน่ ายภายในประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากให้ ผลตอบแทนสูง แต่ใช้พื้นที่
ฟาร์มน้อย
พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมีประมาณ 800,000 ไร่ โดยระหว่างปี พ.ศ. 2543-2557 พื้นที่
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากจนถึงปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมา หลังจากนั้นการ
ขยายตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงลดลง เนื่องจากประสบปัญหาด้านภัยธรรมชาติมากขึ้น (ภาพที่ ๓) การเพาะเลี้ยง
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ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาปลากินพืชเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นปลากินเนื้อ พื้นที่ ที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ามากอยู่ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอันดับต้นของ
ประเทศ ได้แก่ นครปฐม สมุทรปราการ อุดรธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และชัยภูมิ
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ไร่
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ภาพที่ 3 พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ปี พ.ศ. 2543-2557
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2557 จานวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี
พ.ศ. 2543 มีฟาร์มจานวน 256,082 ฟาร์ม และเพิ่มจานวนเป็น 539,205 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2557 หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 1 เท่าตัว (ภาพที่ ๔)
จ้านวน าร์มเลี้ยงสัตว์น้าจืด
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ภาพที่ 4 จานวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ปี พ.ศ. 2543-2557
ผลผลิตสัตว์น้าจืดจากการเพาะเลี้ยง ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณ 415,124 ตัน ชนิดที่สาคัญ
ได้แก่ ปลานิล 189,946 ตัน ปลาดุก 113,832 ตัน ปลาตะเพียน 28,679 ตัน ปลาสลิด 22,910 ตัน
ปลาสวาย 22,520 ตัน กุ้งก้ามกราม 16,906 ตัน ปลาช่อน 4,291 ตัน ปลาไน 1,891 ตัน และสัตว์น้า
อื่นๆ 14,149 ตัน (ภาพที่ ๕)
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ภาพที่ 5 สัตว์น้าจืดที่มีผลผลิตสูง 8 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2553-2557
(2) สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ของไทยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยจากข้อมูลทางสถิติของกรมประมงในช่วงปี พ.ศ. 2543-2557 (ภาพที่ ๖) พบว่า ปริมาณสัตว์น้าจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก 467,070 ตัน ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 817,700 ตัน
ในปี พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ผลผลิต เริ่มลดลง เหลือ 482,600 ตัน ในปี
พ.ศ. 2557 เนื่ อ งจากปั ญ หาการเกิ ด โรคตายด่ ว นในกุ้ งทะเล ซึ่ งจะสั งเกตได้ ว่า ปริ ม าณสั ต ว์น้ าจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งร้อยละ 60 โดยประมาณ เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา
ในการผลิตกุ้งทะเลจึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ผลผลิตสัตว์น้า ตัน
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ภาพที่ 6 ผลผลิตสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2543-2557
แหล่งเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าชายฝั่ งของไทย ในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 295,568 ไร่
พื้ นที่ เลี้ ยงปลา 9,178 ไร่ และพื้ นที่ เลี้ ยงหอยทะเล 99,076 ไร่ รวมทั้ งสิ้ น 403,822 ไร่ จั งหวัดที่ มี พื้ นที่
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 48,921 ไร่ จังหวัดสมุทรสาคร 41,283
ไร่ จังหวัดจันทบุรี 38,146 ไร่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 37,848 ไร่ และจังหวัดสมุทรสงคราม 35,221 ไร่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณเพิ่มขึ้น จนถึงปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ผลผลิตเริ่มลดลง จากข้อมูลสถิติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลผลิตกุ้งทะเล 279,907 ตัน ประกอบด้วย กุ้งขาว
แวนนาไม 263,245 ตัน (ร้อยละ 94.05) กุ้งกุลาดา 16,292 ตัน (ร้อยละ 5.82) กุ้งแชบ๊วย 196 ตัน (ร้อย
ละ 0.07) กุ้งโอคัก 146 ตัน (ร้อยละ 0.05) และกุ้งอื่น ๆ 28 ตัน (ร้อยละ 0.01) ซึ่งเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.
2556 ผลผลิตลดลงร้อยละ 13.96 (ภาพที่ ๗)

ผลผลิตกุ้งทะเล ตัน
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ภาพที่ 7 ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง ปี พ.ศ. 2543-2557
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ภาพที่ 8 ผลผลิตปลาน้ากร่อยจากการเพาะเลี้ยง ปี พ.ศ. 2543-2557
การเพาะเลี้ยงปลาน้ากร่อย ข้อมูลสถิติ ปี พ.ศ. 2557 มีฟาร์มเลี้ยงปลาน้ากร่อย 11,553 ฟาร์ม
พื้นที่เลี้ยง 9,179 ไร่ ผลผลิต 19,087 ตัน คิดเป็นมูลค่า 6,607 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในกระชัง โดย
ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2557 ผลผลิตปลาน้ากร่อยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 6.21 ต่อปี ชนิดปลาน้ากร่อยที่
เพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลากะพง และปลากะรัง โดยในปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตปลากะพงมีปริมาณ 16,501
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ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.45 และปลากะรัง 2,586 ตัน หรือร้อยละ 13.55 (ภาพที่ ๘) โดยมีแหล่งเลี้ยง
ที่สาคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัตตานี และสงขลา การเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดฉะเชิงเทรามีทั้งการเลี้ยง
ในกระชัง (ร้อยละ 52.53) และบ่อดิน (ร้อยละ 47.47) ส่วนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นการ
เลี้ยงในกระชังถึงร้อยละ 98.17 สาหรับการเลี้ยงปลากะรังผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากการเพาะเลี้ยงในพื้นที่จังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน เช่น พังงา กระบี่ สตูล ระนอง และตรัง ซึ่งเป็นการเลี้ยงในกระชัง ส่วนการผลิตในจังหวัด
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน
สาหรับการเพาะเลี้ยงหอยทะเลที่สาคัญเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอยแครง และหอยนางรม
(ภาพที่ ๙) จากข้อมูลสถิติของกรมประมง ปี พ.ศ. 2557 จะเห็นว่า มีจานวนฟาร์มเลี้ยงหอยทะเลทั้งสิ้น 5,994
ฟาร์ม คิดเป็นพื้นที่เลี้ยง 99,077 ไร่ ผลผลิต 140,896 ตัน มูลค่า 3,087 ล้านบาท ประกอบด้วยหอยแมลงภู่
74,341 ตัน (ร้อยละ 52.76) หอยแครง 53,717 ตัน (ร้อยละ 38.13) และหอยนางรม 12,838 ตัน (ร้อยละ
9.11) เมื่อพิจารณาข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2543-2557 จะเห็นว่า ปี พ.ศ. 2553 ผลผลิตหอยทะเลทุกชนิดลดลง
ประมาณร้อยละ 40-60 จากปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบในระหว่างการเลี้ยง เช่น ปัญหาน้าจืด
ลงในแหล่งเลี้ยง โดยเฉพาะหอยแครงและหอยแมลงภู่ที่มีแหล่งเลี้ยงอยู่บริเวณชายฝั่งตื้นๆ ทาให้ไม่สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ ยนแปลงอย่ างกะทันหั นของความเค็ม และไม่สามารถทนทานอยู่ในสภาวะน้ าจืดได้เป็นเวลานาน
นอกจากนี้ ยังประสบปั ญหาโรคระบาดในหอยแมลงภู่ จึงทาให้ผลผลิ ตเสี ยหายจานวนมาก ประกอบกับแหล่ ง
ลูกพันธุ์หอยแครงธรรมชาติได้ลดน้อยลง ทาให้อัตราการขยายตัวของผลผลิตหอยทะเลตั้งแต่นั้นมาไม่มากนัก
ผลผลิตหอยทะเล ตัน
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ภาพที่ 9 ผลผลิตหอยทะเลจากการเพาะเลี้ยง ปี พ.ศ. 2543-2557
(๓) สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกับสิ่งแวดล้อม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีทั้งด้านที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ภาวะมลพิษในแหล่งน้าที่เกิดจากน้าทิ้งจากอุตสาหกรรมและ
ชุมชน บนเปื้อในแหล่ งน้าธรรมชาติที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง และด้านที่การเพาะเลี้ยงสัต ว์น้าส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มีการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าใน
พื้น ที่น้ าจืด ซึ่งอาจทาให้เกิดการสะสมของความเค็มในพื้นดินมากขึ้น จึงต้องมีการควบคุมและมีระบบการ
บริหารจัดการฟาร์มที่ดีเพื่อป้ องกันผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยงสั ตว์น้าในระบบหนาแน่น
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(Intensive aquaculture) หากมี ก ารปล่ อ ยน้ าทิ้ ง ออกจากแหล่ ง เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าโดยไม่ ผ่ า นการบ าบั ด
ปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ าก่อน อาจก่อให้ เกิดมลภาวะในแหล่งน้า ทาให้ แหล่ งเพาะเลี้ยงสั ตว์น้ามีการสะสมของ
สารอินทรีย์ในดินในปริมาณมาก ส่งผลให้มีการย้ายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าไปยังแหล่งใหม่ ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นที่ต้องมีการกากับดูแลกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้มีการจัดการที่ดี ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กิจ การของบุ ค คลอื่ น หรื อ อั น ตรายต่ อ ผู้ บ ริโภค เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ งยื น ทั้ งทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้าที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงทั้งในด้านคุณภาพและสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน
(๔) ประเด็นความขัดแย้งที่มีต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ปัจจั ยหนึ่ งที่ เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเพาะเลี้ยงที่ได้ทวีความสาคัญขึ้นในฐานะแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้าเพื่อความมั่นคงด้าน
อาหาร ดังนั้น การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อความยั่งยืนต้องจัดให้มีความสมดุลกัน เพื่อไม่ให้ได้รับหรือส่งผล
กระทบกับผู้ประกอบอาชีพหรือชุมชนข้างเคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2560 กรมประมงได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ คาดว่าเกิดจากการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่น้าจืด ในจังหวัด
เพชรบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ปทุมธานี และพังงา จานวน 27 ข้อ
ร้องเรียน ซึ่งได้ข้อยุติแล้ว 8 ข้อร้องเรียน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา แต่อีกด้านหนึ่งพื้นที่
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและสัตว์น้าในธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้าทิ้งจากชุมชนและอุตสาหกรรม ลงสู่
แหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2542-2552 มีรายงานเหตุภัยพิบัติที่เกิดจากการปล่อยน้าทิ้งจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม มากถึง 347 ครั้ง รวมไปถึงอุบัติเหตุจากการลาเลียงขนส่ง เช่น กรณีเรือน้าตาลล่ม ซึ่งส่งผลให้น้า
เน่าเสีย ขาดออกซิเจนจนเป็นเหตุให้สัตว์น้าที่อยู่อาศัยในแหล่งน้าธรรมชาติและสัตว์น้าที่เพาะเลี้ยงในกระชังตาย
ลงเป็นจานวนมาก
ฉะนั้น ในการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 25602564) ในครั้งนี้ กรมประมงและหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้ตระหนั กถึงปัญ หาดังกล่ าว และได้ก าหนด
แผนงานสาคัญขึ้นเพื่อรองรับและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อพัฒนาให้การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าไปสู่ความยั่งยืนพร้อมกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการลดข้อขัดแย้ง
ระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการประกอบกิจการอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
2.2 กรอบการพิจารณา กระบวนการ และขั้นตอนการจัดท้าแผนแม่บท
1) กรอบการพิจารณาในการจัดท้าแผนแม่บท
ในการจั ดท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) ได้กาหนดกรอบในการพิจารณาโดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาคัญ ดังนี้
1.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1.2) นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
1.3) นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
1.4) แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564
1.5) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
1.6) การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)

21
2) กระบวนการและขั้นตอนการด้าเนินการจัดท้าแผนแม่บท
แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าร่ า งแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศ ครั้งที่ 1

พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๕๙

จัดประชุม คณะทางานจัดท าร่างแผนแม่บ ทการพั ฒ นาการ
เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของประเทศไทย เพื่ อ รวบรวมข้อมู ลจาก
เอกสาร สถิ ติ ก ารประมง สถิ ติ ก ารค้ า สิ น ค้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประมง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ทบทวนและสรุปสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

พฤศจิกายน –
ธันวาคม ๒๕๕๙

จัดประชุ ม คณะทางานจัดท าร่างแผนแม่บ ทการพั ฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

3. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก กาหนดประเด็นความท้าทาย
ทบทวน/กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และ
การแปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/
โครงการ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

พฤศจิกายน –
ธันวาคม ๒๕๕๙

จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ และคณะทางานจัดทาร่างแผน
แม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย เพื่อ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4. ยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย
(ปี พ.ศ. 2560-2564)

พฤศจิกายน 2559
– มกราคม ๒๕60

รับฟังความคิดเห็น และรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แล้วนามาปรับปรุงร่างแผน
แม่บทฯ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ

5. ปรับปรุงร่างแผนแม่บทการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของประเทศไทย
(ปี พ.ศ. 2560-2564)

กรมประมงดาเนิน
การตามนโยบายฯ

7 นาเสนอคณะรัฐมนตรี

6. นาเสนอคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ

มกราคม –
กันยายน ๒๕๖๐

ตุลาคม 2560
– มีนาคม 2561

เสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ภาพที่ 10 กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท้าแผนแม่บท
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บทที่ 3 การวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ดท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 25602564) ได้นาข้อมูลจากหลายส่วนมาสรุปผลและวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนแม่บท ประกอบด้วย
1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ และการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)
2) การศึกษาข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของกรม
ประมงที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทาแผนงาน/โครงการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านระบบมาตรฐานต่างๆ
โดยนามารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการวางกรอบการยกร่างแผนแม่บทในการจัดทา
แผนแม่บทพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
3.1.1 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๑) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง : มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
ความมั่งคั่ง : เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง
ความยั่งยืน : การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ า งความสามารถในการแข่ งขั น เน้ น การพั ฒ นาสมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ ส่ งเสริ มการค้า การลงทุ น มีการพัฒ นาภาคการผลิ ตและบริการ การพั ฒ นาผู้ ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน
ยุท ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่ เป็น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม โดยการ
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้ องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒ นาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีดังนี้
1) “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เป็นการเติบโตที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม
2) “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี สร้างคนให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ” โดยวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่ งยื น เป็ นประเทศพั ฒนาแล้ ว ด้วยการพัฒ นาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” ความยั่งยื นของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4) “เป้ า หมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่ เป็ น เป้ าหมายในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
มีเป้าหมายในการเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพ
และปลอดภัย
5) “หลักการเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้้า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทั้งด้านรายได้และความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้าและขยายฐานของคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มี
คุณภาพและธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) “หลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็ นเป้ าหมายระยะยาว” ให้ เกิ ดการปฏิบั ติ ในทุกระดับและกาหนดเป้ าหมายและตั วชี้ วัดที่จะตอบสนองต่ อ
เป้าหมายอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ เน้นการสร้างความเชื่อมโยง
ของห่วงโซ่ระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ได้แก่
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แนวทางที่ 1 เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางที่ 2 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
แนวทางที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ
แนวทางที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๖ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
(๓) นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายการ
บริหารประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11 ด้าน ประกอบด้วย
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยนโยบายรัฐบาลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ได้แก่
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
6.4 ดู แลเกษตรกรให้ มี รายได้ที่ เหมาะสมด้ว ยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้น ทุ นการผลิ ต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนการใช้กลไกตลาดดูแล
ราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้น
6.15 ด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุน
ให้ สหกรณ์ ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิ ตสิ น ค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการ
ส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอานาจของ
กลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศั กยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าโดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้า งสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปร
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รู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ าสิ น ค้ า เกษตรและแก้ ไขปั ญ หาที่ ส าคั ญ ของประเทศ เป็ น ต้ น ส่ งเสริม อุ ต สาหกรรมที่ ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพือ่ ปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
(๔) แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุ ท ธศาสตร์ ส ร้างความเข้ มแข็ งให้ กั บ เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร โดยมี แนวทางการ
พัฒนาการส่งเสริมการทาการเกษตรยั่งยืนให้เห็นผลทางการปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกร
มืออาชีพ การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2) ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน โดยการส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริ มการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
การส่งเสริมและสนั บ สนุน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร พัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบส่งเสริมการนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกทางการเกษตร บริหารจัดการพื้นที่ทากินทางการเกษตร
(๕) นโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ดูแลกระทรวงเกษตรฯ ในปีงบประมาณ 2559 ทั้ง 6
ด้าน เป็นกรอบการดาเนินงาน ได้แก่
1) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ
2) ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
3) บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
4) สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล/แปรรูป/ส่งออกได้
5) ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
6) ปรับปรุงระบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยเร่งรัดการดาเนินการในเรื่องเร่งด่วน 5 เรื่อง ได้แก่
1) การแก้ ไ ขปั ญ หาการท้ า ประมงที่ ผิ ด กฎหมาย ต้ อ งเร่ งด าเนิ น การแก้ ไขกฎหมายและ
บทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการกากับดูแลให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และเรื่อง
ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2) ลดต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการมาแล้ว และต้องให้ความสาคัญ
ในการดาเนินงานต่อ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร โดยการด าเนิ น งานจะไม่ เป็ น เรื่ อ งของกรมใดกรมหนึ่ ง แต่ จ ะเป็ น การบู รณาการร่ ว มกั น
ก่อให้เกิดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยวัดผลได้ภายใน 3 เดือน
3) จัดท้าฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุม สามารถนาไปแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเกษตรกร
ในกรณีต่างๆ ได้ เช่น ด้านหนี้สินเกษตรกร ด้านอาชีพ ด้านสถิติต่างๆ ของภาคเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับภาค
ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการตามนโยบาย ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีระบบ
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ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เกษตรกรเร่งหารือในการบูรณาการฐานข้อมูลให้ เกิดเป็นเอกภาพ และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4) การจัดหาแหล่งน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2558/2559 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ต้องรู้สถานการณ์ ปัจจุบันอย่างชัดเจนและคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมหา
มาตรการรองรับสภาพปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที รวมทั้งต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมา
กระทรวงได้ทาอยู่แล้ว รวมทั้งการทาฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้า และในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ จะต้อ งมีการหา
แหล่งน้าให้เกษตรกรเพิ่มเติม และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
สื่อสารให้เกษตรกรเข้าใจ รู้จักการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร และผู้บริโภค
จะได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย ซึ่งมอบหมายให้หน่วยสานที่เกี่ยวข้องวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(๖) การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)
ประเทศไทย 4.0 เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ประเทศมีรายได้สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบ คือ
1) เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprise และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง
(7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งได้สิ้นสุด
ลงในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ กาหนดการพั ฒ นา
ภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย
มีป ระเด็น สาคัญ คือ การจัดทาเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก โดยเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและ
ความเชื่อมโยงกับภาคการพัฒนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ได้แก่
เป้ า หมายที่ 1 ขจั ด ความยากจนในทุ ก รู ป แบบ ทุ ก ที่ (End poverty in all its forms
everywhere)
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ
ส่ ง เส ริ ม เก ษ ตรกรรม ยั่ ง ยื น (End hunger, achieve food security and improved nutrition and
promote sustainable agriculture)
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการมี ง านท้ า และการจ้ า งงานเต็ ม ที่ และงานที่ มี คุ ณ ค่ า ส้ า หรั บ ทุ ก คน (Promote
sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and
decent work for all)
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เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้
เป็ น อุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น และทั่ ว ถึ ง และสนั บ สนุ น นวั ต กรรม (Build resilient infrastructure,
promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation)
เป้ า หมายที่ 12 ท้ า ให้ แ น่ ใ จถึ ง การมี แ บบแผนการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น (Ensure
sustainable consumption and production patterns)
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส้าหรั บ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งยั่ ง ยื น (Conserve and sustainably use the oceans, seas and
marine resources for sustainable development)
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและ ื้น ูความเสื่อมโทรมของที่ดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use
of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and
reverse land degradation and halt biodiversity loss)
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
การเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และ
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive
institutions at all levels)
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้น ส่ วนความร่วมมือระดั บ สากลต่ อการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation
and revitalize the global partnership for sustainable development)
(8) นโยบายผู้บริหารกรมประมง (นายอดิศร พร้อมเทพ)
ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 นโยบาย/ยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1) ร่างยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กรมประมง ปี พ.ศ. 2555-2559 มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ “เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง” โดยมีพันธกิจหลัก ประกอบด้วย 5 พันธกิจ ดังนี้
1.1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
1.2) พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
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(2) ร่างยุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ. 2553-2556)
ยุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ. 2553-2556) มีวิสัยทัศน์ดังนี้ “กุ้งไทยปลอดภัย แข่งขัน
ได้ในตลาดโลก” โดยมีพันธกิจ 4 พันธกิจหลัก ดังนี้
2.1) เพิ่มศักยภาพพันธุ์กุ้งทะเลให้มีคุณภาพ
2.2). บริหารจัดการด้านการผลิตอย่างยั่งยืน
2.3) เพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มศักยภาพการตลาดทุกระดับ
2.4) สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน
(3) ร่างยุทธศาสตร์ปลานิล (ปี พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ปลานิล (ปี พ.ศ. 2560-2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นาในการผลิตสินค้าปลานิลที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน” โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้
3.1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปลานิลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3.3) ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลานิล
3.4) เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสินค้าปลานิลในประเทศและต่างประเทศ
(4) ร่างยุทธศาสตร์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้า (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้า (พ.ศ. 2561-2565) วิสัยทัศน์ “ภาคการผลิตมั่นคง
เกษตรกรมั่งคั่ง ธุรกิจสัตว์น้าสวยงามและพรรณไม้น้ายั่งยืน” โดยมีพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้
4.1) สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์
4.2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลาสวยงามให้เต็มศักยภาพและได้รับมาตรฐาน
4.3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ค้าปลา
สวยงาม และภาครัฐ
4.4) พัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดของปลาสวยงามโดยครอบคลุมทั้งตลาดต่างประเทศและ
ในประเทศ
(5) กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฏกระทรวงโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 ฉ
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ให้กรมประมงมีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า ควบคุมการประมง และสินค้าประมง ที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทาการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
(6) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2559-2562
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2559-2562 มีวิสัยทัศน์ คือ
“ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม” โดยมีพันธกิจ ได้แก่
1. กาหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือและ
ดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
4. กากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงานสาธารณะ
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(7) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2564 มีวิสัยทัศน์ คือ
“องค์ กรหลั กในการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่ วนร่ว มเพื่ อ
คุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีพันธกิจ 3 ด้าน ดังนี้
1. ผลักดันยุทธศาสตร์ และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลในการบริหารจัดการ
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
(8) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้จัดทาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “อนุรักษ์
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรามชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บาบัด และฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างศักยภาพเพื่อรองนับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
3.3 การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strength) จากปัจจัยภายใน
1. มีองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าหลากหลาย
2. มีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และข่าวสาร ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. สัตว์น้าที่ผลิตได้มีความโดดเด่นด้านคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด และมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจ
4. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของประเทศเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5. เกษตรกรและแรงงานในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีทักษะสูง ประสบการณ์ และมีความพร้อม
ในการปรับตัวได้ดี
6. รัฐมีนโยบายในการเพิ่มการบริโภคสัตว์น้าในประเทศ
7. รัฐมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก
8. การบริโภคสัตว์น้าภายในประเทศมีมากขึ้นเป็นลาดับ
9. เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีระบบ
ในการควบคุม กากับ ดูแล ด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์น้า
11. มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องครบวงจรอย่างเพียงพอ
๑๒. ประเทศไทยมีทาเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค สามารถกระจายผลผลิตสู่ตลาดอาเซียนได้ง่าย
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๑๓. รั ฐมีน โยบายเน้ น การพัฒ นาประเทศสู่ ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้ว ยการสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัฐญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ
จุดอ่อน (Weaknesses) จากปัจจัยภายใน
1. เกษตรกรรายย่อย ขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและขาดองค์ความรู้ที่จาเป็น
2. ต้นทุนการผลิตสัตว์น้ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ปัญหาการใช้ที่ดินและแหล่งน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ระบบการควบคุมโรคยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
5. ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและแหล่งเพาะเลี้ยงในธรรมชาติ
6. ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทั้งที่มีผลต่อและได้รับจากสิ่งแวดล้อมยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
7. ระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
8. ระบบการจัดจาหน่ายผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ขาดความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ
9. ผลงานวิจัยบางส่วนไม่ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรโดยตรง
10. ผลงานวิจัยที่ดี ขาดการนาไปประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกร
๑1. ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
12. ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
13. ผู้เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าขาดการรับรู้/ความเข้าใจในการนากฎหมายและกฎระเบียบ
ใหม่ๆ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
โอกาส (Opportunity) จากปัจจัยภายนอก
1. ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทาให้มีความต้องการทางด้านอาหารเพิ่มขึ้น
2. ค่านิยมการบริโภคสัตว์น้าเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น
3. ผลผลิตสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงมีความสาคัญมากขึ้นเพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ
4. การเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบอาเซียนทาให้เกิด โอกาสการขยายตัวของการตลาดด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5. การสื่อสารองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง
และการตลาด
6. กระแสโลกให้การยอมรับกิจกรรมการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
7. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นทั่วโลก สามารถนามาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าจาก
การเพาะเลี้ยง
๘. การใช้เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) และระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ (E-commerce) ที่แพร่
ขยายทั่วโลก ทาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและขยายช่องทางการตลาดได้กว้างขวางในระดับสากล
อุปสรรค (Threats) จากปัจจัยภายนอก
1. มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีถูกนามาใช้ในการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศผู้นาเข้ามากขึ้น
๒. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกทาให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
๓. การเกิดโรคอุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
๔. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสัตว์น้า
๕. การแข่งขันในเวทีการค้าโลกที่มีมากขึ้นกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าของไทย
๖. การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อพื้นที่และคุณภาพแหล่งน้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง

32

บทที่ 4
แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย
(ปี พ.ศ. 2560-2564)
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บทที่ 4 แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)
4.1 วิสัยทัศน์
“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าก้าวไกล ตลาดนาการผลิต ผลผลิตปลอดภัย
ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรมีความสมดุลและยั่งยืน”
อธิบายความวิสัยทัศน์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่จะนาไปพัฒนาระบบ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีความมั่นคงในอาชีพ อยู่ดีมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทุก
ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการบริห ารจั ด การ บนพื้ น ฐานของความสมดุล กับ สิ่ งแวดล้ อ มโดยรอบ นาไปสู่ ก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
4.๒ พันธกิจ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ (smart farmer)
2) ส่ งเสริ มและพั ฒ นาสถาบัน เกษตรกร/กลุ่ มเกษตรกร ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพในการดาเนินงาน
(smart aquaculture group)
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีศักยภาพ มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศและการส่ งออก โดยมีมาตรฐานการผลิ ตที่ ดี เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อม (smart aquaculture
sector)
4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (smart officers)
5) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (THAILAND 4.0)
4.๓ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มุ่งเน้นพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน
๔.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. ยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ยื่ นขอรับรองมาตรฐานได้รับการพัฒ นาให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. บุคลากรภาครัฐด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยเกษตรกรมี ส่วนร่วมมีการนาไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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4.๕ ปัญหาและความท้าทาย
1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและองค์
ความรู้ที่จาเป็น
2) การเกิดภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมีความรุนแรงมากขึ้น และไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้
3) ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้าในธรรมชาติ
ลดน้อยเสื่อมถอยลง ขณะที่ผลผลิตสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงยังไม่เพียงพอ
4) มีความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เกิดการแข่งขันและกีดกันทางการค้ามากขึ้น
5) มีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจาก การใช้ปัจจัยการผลิตไม่ถูกต้อง
เช่น การใช้สารเคมีและยาเกินกาหนด เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต
๖) มีความต้องการผลิตสัตว์น้าให้พอเพียงและมีคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้
4.๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
“ผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสีย ” หมายถึง ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องโดยได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า กลุ่มเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ที่มีสมาชิกที่ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ
ชุมชนใกล้เคียง สถาบันการศึกษา ผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
4.๗ ยุทธศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงกาหนดยุทธศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 13 แนวทาง 40 แผนงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทยสามารถพัฒ นาไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ยั่งยืน
สามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า นับเป็นสิ่ง
ที่มีความสาคัญอย่างมาก
การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยการสนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายทางการผลิต
การตลาด เสริมสร้างความรู้ การเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต โดยการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เน้น
การขับเคลื่อนขบวนการผลิตอย่างมีส่วนร่วม พัฒนาสินค้าสัตว์น้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการกาหนด
เขตพื้นที่สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั่วประเทศ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒ นา 4 แนวทาง ๑6 แผนงาน
สาคัญ ดังนี้
แนวทางที่ ๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรรายย่อย สนับสนุนการรวมกลุ่ม และ
สร้างเครือข่ายทางการผลิตของสถาบัน/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1.1.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 แผนงานสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย
1.1.3 แผนงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มเกษตรกร
1.1.4 แผนงานสนับ สนุน การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
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1.1.5 แผนงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.1.6 แผนงานพัฒนาบุคลากรภาคเกษตรกร
แนวทางที่ ๑.๒ จัดระบบและเตรียมความพร้อมในการพัฒ นาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตเพื่อรองรับการผลิตเชิงการค้า
1.2.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์
1.2.2 แผนงานพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค
1.2.3 แผนงานพัฒนาหน่วยรับรอง (Certification body : CB) เพื่อรองรับการให้บริการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.2.4 แผนงานสนับสนุนและพัฒนาภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แนวทางที่ ๑.๓ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยเน้นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.3.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
1.3.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดใหม่/สัตว์น้าปรับปรุงพันธุ์
แนวทางที่ ๑.๔ จัดทาและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
1.4.1 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.4.2 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.4.3 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการตลาดและการค้าสินค้าสัตว์น้า
1.4.4 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การผลิตสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประเด็นสาคัญที่ต้องคานึงถึงคือ การดาเนินการผลิต
ภายใต้ เงื่อ นไขการเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อ ลดผลกระทบจากการเกิ ด มลภาวะต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งล้วนส่งผลให้ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกากับดูแลกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าให้มีการจัดการที่ดี และพัฒนาการเพาะเลี้ยงให้อยู่ ภายในเขตพื้นที่เหมาะสม (Zoning) ที่สามารถจัดการได้
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หรือกิจการของบุคคลอื่น
เพื่อให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสร้างความ
มั่นใจในการบริโภคสัตว์น้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง โดยมีแนวทางการพัฒนา 1 แนวทาง 5 แผนงานสาคัญ ดังนี้
แนวทางที่ ๒.๑ ส่งเสริม จัดระบบ และเพิ่มศักยภาพในการกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.1.1 แผนงานส่งเสริม รวมทั้งกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.1.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (zoning)
2.1.3 แผนงานจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
2.1.4 แผนงานเพิ่มศักยภาพระบบการเตือนภัย การเฝ้าระวัง และการควบคุมการระบาดของ
โรคสัตว์น้า
2.1.5 แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้าให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในยุ ค เศรษฐกิจ ดิ จิ ต อล ประเทศไทยต้ องพั ฒ นาให้ เป็ น THAILAND 4.0 ดั งนั้ น การวิจั ยและ
พัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ โดยการส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒ นานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้าเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยและ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าเศรษฐกิจและสัตว์น้าชนิดใหม่ เหล่านี้ล้วนมีความสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีความสาคัญ
มากขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก
รวมทั้งให้ความสาคัญในการวิจัยร่วมกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและหน่วยงานอื่นๆ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา 5 แนวทาง 10 แผนงานสาคัญ ดังนี้
แนวทางที่ ๓.๑ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสัตว์น้า
3.1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
3.1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
3.1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
3.1.4 แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดใหม่
แนวทางที่ ๓.๒ สนั บ สนุ น การวิจัย และพั ฒ นาระบบการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าให้ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง
แวดล้อม
3.2.1 แผนงานวิจัยการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าเพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศโลก (adaptation/mitigation)
3.2.2 แผนงานวิจัย ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ล ดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (zero waste
/close systems)
แนวทางที่ ๓.๓ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าเศรษฐกิจ
3.3.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
แนวทางที่ ๓.๔ สนับสนุนการวิจัยตลาดสินค้าสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยง
3.4.1 แผนงานวิจัยแนวทางการพัฒนาตลาดในประเทศในระดับชุมชน/เมือง
3.4.2 แผนงานวิจัยแนวทางการพัฒนาตลาดต่างประเทศ
แนวทางที่ ๓.๕ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานวิจัยร่วมกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (on-farm)
3.5.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าร่วมกับเกษตรกร (on-farm)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
ต่อการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างเป็นระบบ โดยสมาชิกในเครือข่ายมาจากทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เกษตรกร เอกชน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมี
แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง 10 แผนงานสาคัญ ดังนี้
แนวทางที่ ๔.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและนักวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็น smart
officer /smart researcher
4.1.1 แผนงานพั ฒ นาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้ มี ความสามารถในการให้ ความรู้ด้ านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
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4.1.2 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยเฉพาะด้าน (expertise)
4.1.3 แผนงานพัฒ นาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยนวัตกรรมเพื่อให้ได้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
4.1.4 แผนงานส่งเสริมการนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ามาเสริมสร้างองค์
ความรู้บุคลากรภาครัฐ
แนวทางที่ ๔.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
4.2.1 แผนงานสร้างความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.2.2 แผนงานบูรณาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในทุกภาคส่วน
4.2.3 แผนงานการสร้างเครือข่ายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
แนวทางที่ ๔.๓ พัฒนา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การบังคับใช้กฎหมาย
และมาตรการช่วยเหลือ
4.3.1 แผนงานเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรการช่วยเหลือ
4.3.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านการปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.8 การติดตามและประเมินผล
4.8.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ และสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือใน
การ ติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4.8.2 แนวทาง
(๑) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนแม่บทการพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทยในทุกระดับ โดย
(๑.1) สนั บ สนุ นการพัฒ นาและยกระดับระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานและวิธีวัดผลงานที่ชัดเจนง่ายต่อ
การเข้าใจ รวมถึงสามารถวัดผลได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ หน่วยงานและองค์กร
(1.๒) สนับสนุนให้มีการจัดทาดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของการปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ ทั้งใน
ระดับภาพรวมของแผน ตลอดจนความเชื่อมโยงกับแผน ระดับอื่นที่มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งการวัดผลขั้น
สุดท้ายของการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าก้าวไกล ตลาดนาการผลิต
ผลผลิตปลอดภัย ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรมีความสมดุลและยั่งยืน”
(๒) สนั บ สนุ น การพัฒ นาระบบฐานข้อมู ล ในทุ กระดับ และเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และท้องถิ่น โดย
(2.๑) สนับสนุนให้มีหน่วยงานระดับนโยบายด้านข้อมูล พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล และระบบ
บริหารจัดการ ในการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อการปรับแผนให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ
(2.๒) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
รวมทัง้ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงระดับท้องถิ่นและชุมชน
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4.8.3 มาตรการ
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนแม่บทฯ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงได้กาหนดมาตรการในการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้
(๑) การติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทฯ โดยการติ ด ตามและรายงานข้ อ มู ล ผลการ
ดาเนินการเป็นรายไตรมาส
(๒) การประเมินผลเพื่อให้ทราบทิศทางและความสาเร็จของแผน โดยทาการประเมินผลทุกปี เพื่อ
น าผลที่ ได้ม าปรับ แผนและเป้ าหมายที่ ว างไว้ตั้งแต่ เริ่มแรกเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามสถานการณ์ ก ารที่ อ าจมีก าร
เปลี่ยนแปลง
(๓) การประเมินผลเพื่อวัดความสาเร็จของแผน ดาเนินการเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาและ
สิ้นสุดแผนแม่บทฯ
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4.9 แผนงาน/โครงการส้าคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)
แนวทางการพัฒนา
แผนงานสาคัญ/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1.1.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตาม
จานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีการประกอบอาชีพตามหลัก
ให้กับเกษตรกรรายย่อย สนับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาสัตว์น้าพอเพียง (ไม่น้อยกว่า 17,640 ราย หรือ 4,410
สนุนการรวมกลุ่ม และสร้าง
ราย/ปี)
เครือข่ายทางการผลิตของ
1.1.2 แผนงานสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย
จานวนกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไม่น้อยกว่า 75 กลุม่ )
สถาบัน/กลุ่มเกษตรกร เพื่อ 1.1.3 แผนงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่ม
จานวนเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร (ไม่
เพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรกร
น้อยกว่า 20 เครือข่าย)
1.1.๔ แผนงานสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม จานวนฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้าต้นแบบที่เป็นไปตามหลักปรัชญา
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 76 ฟาร์ม (ปีแรก 18 ฟาร์ม และ
ขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศในปีถัดไป)
1.1.5 แผนงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จานวนแปลงใหญ่ด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ามีการพัฒนาและต่อยอด
(ไม่น้อยกว่า 180 แปลง)
1.1.6 แผนงานพัฒนาบุคลากรภาคเกษตรกร
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าครบ
วงจร และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
1.2 จัดระบบและเตรียมความ 1.2.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ จานวนฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้าอินทรีย์ต้นแบบ (ไม่น้อยกว่า 76
พร้อมในการพัฒนา
ฟาร์ม โดยปีแรกไม่น้อยกว่า 18 ฟาร์ม และขยายผลให้ครอบคลุม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
ทั้งประเทศในปีถัดไป)
คุณภาพมาตรฐานผลผลิตเพื่อ 1.2.2 แผนงานพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน จานวนฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
รองรับการผลิตเชิงการค้า
แห่งชาติและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจานวนฟาร์มที่ยื่นขอการรับรอง)
1.2.3 แผนงานพัฒนาหน่วยรับรอง (Certification body : CB) ร้อยละของหน่วยรับรอง (Certification body: CB) ที่ได้รับการ
เพื่อรองรับการให้บริการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พัฒนาเพื่อรองรับการให้บริการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
1.2.4 แผนงานสนับสนุนและพัฒนาภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ จานวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รบั การพัฒนาระบบการตรวจ
การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

หน่วยงานรับผิดชอบ*
กป./กสก.
กป./กสก./กสส./อปท.
กป./กสก.
กป./กสก.
กป./สศก./กสส./ธกส./กสก.
กป./สถาบันการศึกษา/กสก.
กป./กข./มอกช.
กป./มกอช./กรมวิทยาศาสตร์
บริการ/กรมวิทยาการแพทย์
กป./มกอช./กรมวิทยาศาสตร์
บริการ/กรมวิทยาการแพทย์
กป./มกอช./กรมวิทยาศาสตร์
บริการ/กรมวิทยาการแพทย์
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1.3 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าโดยเน้นองค์ความรู้ที่
ได้จากงานวิจัยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.4 จัดท้าและพัฒนาระบบ
จัดการฐานข้อมูลเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน

แผนงานสาคัญ/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
1.3.๑ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ ร้อยละของเกษตรกรทีส่ ามารถนาความรู้ทางด้านวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ในฟาร์มของเกษตรกร
1.3.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดใหม่/ ชนิดสัตว์น้าเศรษฐกิจชนิดใหม่/สัตว์น้าปรับปรุงพันธุ์ ที่มีการส่งเสริม
สัตว์น้าปรับปรุงพันธุ์
และพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 5 ชนิดสัตว์น้า)
1.4.1 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รับการพัฒนา (ปีละ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
1.4.2 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเขตพื้นทีก่ าร
ระบบฐานข้อมูลเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รบั การพัฒนา (ปี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ละไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
1.4.3 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการตลาดและ มีระบบฐานข้อมูลด้านการตลาดและการค้าสินค้าสัตว์น้า (ไม่น้อย
การค้าสินค้าสัตว์น้า
กว่า 1 ระบบ)
1.4.4 แผนงานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
เกษตรกรผู้เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
(ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2.1 ส่งเสริม จัดระบบ และ 2.1.1 แผนงานส่งเสริมรวมทั้งกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ ร้อยละของจานวนฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้าของเกษตรกรทีเ่ ป็นมิตร
เพิ่มศักยภาพในการก้ากับดูแล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อสิ่งแวดล้อม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็น 2.1.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นมิตรกับ
สามารถส่งเสริมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นไปตาม
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม (Zoning)
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 แผนงานจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ร้อยละของจานวนฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้าควบคุมมีการดาเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.1.4 แผนงานเพิ่มศักยภาพระบบการเตือนภัย การเฝ้าระวัง และ - มีระบบเฝ้าระวังโรคตามบัญชีรายการของ OIE และโรคที่มีความ
การควบคุมการระบาดของโรคสัตว์น้า
เสี่ยงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
- มีระบบสารสนเทศการรายงานโรคสัตว์น้า (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ)
- มีเครือข่ายการรายงานสถานการณ์โรคสัตว์น้า (ไม่น้อยกว่า 4
เครือข่าย)
ุ ภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
2.1.5 แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์น้ามีคณ
ปลอดภัย
อาหารสัตว์น้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ*
กป./สถาบันการศึกษา
กป./สถาบันการศึกษา
กป./กสก./กสส.
กป./พด./คพ./ชป./GISTDA/
กวก.
กป./สศก./สถาบันการศึกษา
กป.
กป./สผ./คพ./พด./กข./กวก./
สถาบันการศึกษา
กป./ปศ./กวก./สผ./คพ./
ชป./พด.
กป.
กป./ปศ.
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แผนงานสาคัญ/โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3.1 สนับสนุนการวิจัยและ 3.1.1 แผนงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้า
3.1.2 แผนงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เศรษฐกิจ
3.1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทีด่ ี

3.1.4 แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชนิดใหม่
3.2 สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ*

จานวนผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง/ปี)

กป./สถาบันการศึกษา

จานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อาหารสัตว์น้า โรคสัตว์น้า และการลาเลียงขนส่ง (ไม่น้อยกว่า 40
เรื่อง/ปี)
- งานวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าควบคุม (ไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง/ปี)
- งานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี)
จานวนผลงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดใหม่ (ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี)
จานวนผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี)

กป./สถาบันการศึกษา

3.2.1 แผนงานวิจยั การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อรองรับและลด
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก
(adaptation/mitigation)
3.2.2 แผนงานวิจยั ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทีล่ ดผลกระทบต่อ จานวนผลงานวิจัยระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (zero waste/close systems)
สิง่ แวดล้อม (ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี)
3.3 สนับสนุนการวิจัยและ 3.3.1 แผนงานวิจยั และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์น้า
จานวนผลงานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าทีส่ ามารถ
พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
นาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี)
น้้าเศรษฐกิจ
3.4 สนับสนุนการวิจัยตลาด 3.4.1 แผนงานวิจยั แนวทางการพัฒนาตลาดในประเทศระดับ
จานวนผลงานวิจัยด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้าในประเทศ (ไม่น้อย
สินค้าสัตว์น้าจากการ
ชุมชน/เมือง
กว่า 1 เรื่อง/ปี)
เพาะเลี้ยง
3.4.2 แผนงานวิจยั แนวทางการพัฒนาตลาดต่างประเทศ
จานวนผลงานวิจัยด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้าในต่างประเทศ (ไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี)

กป./สถาบันการศึกษา

กป./สถาบันการศึกษา
กป./สถาบันการศึกษา/สศก./
สผ.
กป./สถาบันการศึกษา/สศก./
สผ.
กป./สถาบันการศึกษา/
กระทรวงวิทยาศาสตร์
(สวทช.)
กป./สถาบันการศึกษา/สศก./
กระทรวงพาณิชย์
กป./สถาบันการศึกษา/สศก./
กระทรวงพาณิชย์
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แผนงานสาคัญ/โครงการสาคัญ
3.5 สนับสนุนการวิจัยและ 3.5.1 แผนงานวิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าร่วมกับ
พัฒนางานวิจัยร่วมกับ
เกษตรกร (on-farm)
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(on farm)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.1.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถ
ภาครัฐและนักวิจัยด้านการ ในการให้ความรูด้ ้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็น
4.1.2 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจยั เฉพาะด้าน
smart officer /smart
(expertise)
researcher
4.1.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยนวัตกรรมเพื่อให้
ได้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.1.4 แผนงานส่งเสริมการนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้บคุ ลากรภาครัฐ
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
4.2.1 แผนงานสร้างความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่าง
ความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยง องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สัตว์น้าระหว่างหน่วยงานทั้ง ๔.2.2 แผนงานบูรณาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในทุกภาคส่วน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
4.2.3 แผนงานการสร้างเครือข่ายการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าตลอดห่วง
โซ่อุปทาน
4.3 พัฒนา ทบทวน ปรับปรุง 4.3.1 แผนงานเสริมสร้างความรูข้ องบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
กฏหมาย กฏระเบียบ
และเกษตรกร ด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการช่วยเหลือ
ข้อบังคับ การบังคับใช้
กฏหมาย และมาตรการ
4.3.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ช่วยเหลือ
ด้านการปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หมายเหตุ:

กป.
กสก.
กสส.
กวก.
ปศ.

หมายถึง กรมประมง
หมายถึง กรมส่งเสริมการเกษตร
หมายถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายถึง กรมวิชาการเกษตร
หมายถึง กรมปศุสัตว์

ชป.
กข.
พด.
สศก.
มกอช.

เป้าหมาย
จานวนผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าร่วมกับเกษตรกร (ไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง/ปี)

หน่วยงานรับผิดชอบ*
กป./สถาบันการศึกษา/สศก./
อปท.

ร้อยละของจานวนบุคลากรภาครัฐด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ได้รับการ
กป.
พัฒนาให้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนบุคลากรวิจยั ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
กป.
ความสามารถเฉพาะด้านเพิม่ ขึ้น
ร้อยละของจานวนบุคลากรวิจยั นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้รบั การ
กป.
พัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนบุคลากรภาครัฐสามารถเข้าถึงองค์ความรู/้ ภูมิ
กป.
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มีความร่วมมือด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างองค์กรทั้งใน
กป./องค์กรระหว่างประเทศ/
ประเทศและต่างประเทศมีความมัน่ คงและเชื่อมโยงกันได้ดี
กระทรวงต่างประเทศ
จานวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการการทางานกับต่างหน่วยงานอย่าง
กป.
มีประสิทธิภาพ
จานวนเครือข่ายการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ไม่น้อย
กป./กสส.
กว่า ๕ เครือข่าย)
ร้อยละของจานวนบุคลากร (ภาครัฐและภาคเอกชน) ได้รับการ
กป.
เสริมสร้างความรู้ และมีความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรการช่วยเหลือ
ร้อยละของจานวนกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
กป.
ได้รับการยกร่าง/แก้ไข/ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในปัจจุบัน

หมายถึง กรมชลประทาน
หมายถึง กรมการข้าว
หมายถึง กรมพัฒนาที่ดิน
หมายถึง สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายถึง สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

คพ.
สผ.
ธกส.
อปท.

หมายถึง กรมควบคุมมลพิษ
หมายถึง สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
หมายถึง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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ภาคผนวก
ค้าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท้านโยบายการพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
ของประเทศ ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าร่างแผนแม่บท
การพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าของประเทศไทย
และหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ
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ส้าเนา
ค้าสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ที่ 1/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท้านโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ
---------------------------------เพื่อให้การพัฒนาการประมงของประเทศสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการประมงภายใต้
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบาย
การประมงแห่ งชาติ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่ งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้าไทย คณะอนุกรรมการจัดทานโญบายการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไข
ปัญหาการประมงนอกน่านน้าไทย คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
และคณะคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ โดยมี
องค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการจัดท้านโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้้าไทย ประกอบด้วย
(1) อธิบดีกรมประมง
ประธานอนุกรรมการ
(2) รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานอนุกรรมการ
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล กรมประมง
อนุกรรมการ
(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง กรมประมง
อนุกรรมการ
(5) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
อนุกรรมการ
กรมประมง
(6) ผู้อานวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง
อนุกรรมการ
กรมประมง
(7) ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อนุกรรมการ
(8) ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุกรรมการ
(9) ผู้แทนกรมเจ้าท่า
อนุกรรมการ
(10) ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อนุกรรมการ
(11) ผู้แทนกองทัพเรือ
อนุกรรมการ
(12) ผู้แทนองค์การสะพานปลา
อนุกรรมการ
(13) ผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ชาวประมง
อนุกรรมการ
พื้นบ้านแห่งประเทศไทย
(14) ผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
(15) ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
อนุกรรมการ
(16) ผู้แทนคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุกรรมการ
/(17) ผู้อานวยการ...
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(17) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อนุกรรมการ
ประมงทะเล กรมประมง
และเลขานุการ
(18) หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
อนุกรรมการ
กรมประมง
และผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์การประมงนอกน่านน้าไทย
2. จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติงานการพัฒนาการประมงในน่านน้าไทยเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
3. อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการ
ประมงในน่านน้าไทย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
4. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5. รายงานผลการดาเนินการและความก้าวหน้าให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไปโดยเร็ว
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะอนุ กรรมการจั ด ท้า นโยบายการส่งเสริม พั ฒ นา และแก้ไขปัญ หาการประมงนอก
น่านน้้าไทย ประกอบด้วย
(1) อธิบดีกรมประมง
ประธานอนุกรรมการ
(2) รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานอนุกรรมการ
(3) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
อนุกรรมการ
กรมประมง
(4) ผู้อานวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง
อนุกรรมการ
กรมประมง
(5) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุกรรมการ
กรมประมง
(6) ผู้แทนกองทัพเรือ
อนุกรรมการ
(7) ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อนุกรรมการ
(8) ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อนุกรรมการ
(9) ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
อนุกรรมการ
(10) ผู้แทนกรมศุลกากร
อนุกรรมการ
(11) ผู้แทนกรมเจ้าท่า
อนุกรรมการ
(12) ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อนุกรรมการ
(13) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
(14) ผู้แทนสมาคมการประมงนอกน่านน้า
อนุกรรมการ
(15) ผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
(16) ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
อนุกรรมการ
(17) ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป
อนุกรรมการ
/(18) ผู้แทนสมาคม...
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(18) ผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
(19) ผูแ้ ทนคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(20) ผูอ้ านวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
(18) หัวหน้ากลุ่มบริหารการทาประมงและเศรษฐกิจ
อนุกรรมการ
นอกน่านน้า กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
และผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์การประมงนอกน่านน้าไทย
2. จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติงานการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการประมงนอก
น่านน้าไทย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
3. อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการ
ประมงนอกน่านน้าไทย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
4. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5. รายงานผลการดาเนินการและความก้าวหน้าให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไปโดยเร็ว
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการจัดท้านโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ประกอบด้วย
(1) อธิบดีกรมประมง
ประธานอนุกรรมการ
(2) รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานอนุกรรมการ
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง
อนุกรรมการ
(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง
อนุกรรมการ
(5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง
อนุกรรมการ
(6) ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
อนุกรรมการ
และสิ่งแวดล้อม
(7) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
อนุกรรมการ
(8) ผู้แทนสานักงานมาตรฐาน
อนุกรรมการ
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(9) ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
อนุกรรมการ
(10) ผู้แทนสมาคมกุ้งไทย
อนุกรรมการ
(11) ผู้แทนสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย
อนุกรรมการ
(12) ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
อนุกรรมการ
(13) ผู้แทนคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุกรรมการ
(14) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
อนุกรรมการ
กรมประมง
(15) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
อนุกรรมการ
กรมประมง
และเลขานุการ
/(16) หัวหน้ากลุ่มวิชาการ...
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(16) หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
อนุกรรมการ
กรมประมง
และผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในประเทศและต่างประเทศ
2. จั ดท านโยบายและแผนปฏิ บั ติ งานการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าของประเทศ เพื่ อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
3. อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
4. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5. รายงานผลการดาเนินการและความก้าวหน้าให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไปโดยเร็ว
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะอนุกรรมการจัดท้านโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง
ของประเทศ ประกอบด้วย
(1) อธิบดีกรมประมง
ประธานอนุกรรมการ
(2) รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานอนุกรรมการ
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
อนุกรรมการ
(4) ผู้อานวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมง
อนุกรรมการ
(5) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้า
อนุกรรมการ
กรมประมง
(6) ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อนุกรรมการ
(7) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
อนุกรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
(8) ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อนุกรรมการ
(9) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
อนุกรรมการ
(10) ผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
อนุกรรมการ
(11) ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป
อนุกรรมการ
(12) ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
อนุกรรมการ
(13) ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
อนุกรรมการ
(14) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
(15) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
(16) ผู้แทนคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุกรรมการ
(17) ผู้อานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
(18) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้า
อนุกรรมการ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสมุทรสาคร กรมประมง
และผู้ช่วยเลขานุการ
/โดยให้คณะ...
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โดยให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์อุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงในประเทศ
และต่างประเทศ
2. จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติงานการพัฒ นาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของ
ประเทศ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
3. อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
4. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5. รายงานผลการดาเนินการและความก้าวหน้าให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไปโดยเร็ว
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559
(ลงนาม)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
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ค้าสั่งคณะอนุกรรมการจัดท้านโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ที่ 6/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย
---------------------------------เพื่ อให้ การพัฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าของประเทศไทย สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒ นาการ
ประมงของประเทศภายใต้ ค ณะอนุ กรรมการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าของประเทศ
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 คณะอนุกรรมการ
จัดทานโยบายการพัฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของประเทศ จึงแต่งตั้ง คณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
๑. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ประธานคณะทางาน
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
คณะทางาน
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
คณะทางาน
๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
คณะทางาน
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้าจืด
คณะทางาน
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้า
คณะทางาน
7. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
8. นางสุวรรณา วรสิงห์ นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
9. นางสาวณาตยา ศรีจันทึก เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
10. ผู้แทนกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
คณะทางาน
11. นางสาวอุไรวรรณ ชานาญเวช นักวิชาการประมงชานาญการ
คณะทางาน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
และเลขานุการ
๑2. นางสาววรรณา ถวิลวรรณ์ นักวิชาการประมงชานาญการ
คณะทางานและ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะทางานฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จั ด ท าร่ างแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าของประเทศไทยเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(ลงนาม)
อดิศร พร้อมเทพ
(นายอดิศร พร้อมเทพ)
อธิบดีกรมประมง
ประธานอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
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ด่วนที่สุด
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/1700
29 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ขอเชิญเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เรียน อธิบดีกรมประมง
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็นประธานอนุ กรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่ อพิ จารณาเอกสารยกร่างแผนแม่บทการพัฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของ
ประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๙.๓0 – 1๕.๓0 น. ณ ห้อง
ประชุมกุลาดา ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง รายละเอียดวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
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ด่วนที่สุด
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/1699
29 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เรียน รองอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็นรองประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเอกสารยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๙.๓0 – 1๕.๓0 น. ณ ห้องประชุม
กุลาดา ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง รายละเอียดวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
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ส้าเนา
ด่วนที่สุด
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/ว 1701
29 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เรียน
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็ น อนุ กรรมการ ในคณะอนุ กรรมการจัดท านโยบายการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของประเทศ ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจั ดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเอกสารยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๙.๓0 – 1๕.๓0 น. ณ ห้องประชุมกุลาดา
ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง รายละเอียดวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
รายชื่อที่จัดส่ง :
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
4. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
5. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
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ส้าเนา
ด่วนที่สุด
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/2037
29 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ขอให้ แต่งตั้งผู้ แทนและเชิญ ประชุม คณะอนุกรรมการจัด ทานโยบายการพัฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของ
ประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เรียน
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 9 เมษายน 2559
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นาการประมงของประเทศ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทน
ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ นั้น
กรมประมงขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๙.๓0 – 1๕.๓0 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม กุ ล าด า ชั้ น ๗ อาคารจุ ฬ าภรณ์ กรมประมง เพื่ อ พิ จ ารณาเอกสารยกร่า งแผนแม่ บ ทการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ – ๒
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้แทน จานวน ๑ ราย และผู้แทนสารอง จานวน ๒ ราย และเข้าร่วมการประชุมฯ
ตามกาหนดการดังกล่าว โดยโปรดส่งแบบแต่งตั้งผู้แทนและผู้แทนสารอง และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ
ตามเอกสารแนบ ๓ – ๔ ภายในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

มีศักดิ์ ภักดีคง
(นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมประมง

รายชื่อที่จัดส่ง :
1. เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ส้าเนา
ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๕๑๕/ว ๔๐๙

กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้แต่งตั้งผู้แทนและเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต ว์น้าของ
ประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เรียน นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย / นายกสมาคมกุ้งไทย / ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ /
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ จานวน ๑ แผ่น
๒. เอกสารยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จานวน ๓ แผ่น
๓. แบบแต่งตั้งผู้แทนและผู้แทนสารอง จานวน ๑ แผ่น
๔. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ จานวน ๑ แผ่น
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นาการประมงของประเทศ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทน
ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมประมงขอเชิญผู้แทนเข้ าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๙.๓0 – 1๕.๓0 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม กุ ล าด า ชั้ น ๗ อาคารจุ ฬ าภรณ์ กรมประมง เพื่ อ พิ จ ารณาเอกสารยกร่า งแผนแม่ บ ทการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้แทน จานวน ๑ ราย และผู้แทนสารอง จานวน ๒ ราย และเข้าร่วมการประชุมฯ
ตามกาหนดการดังกล่าว โดยโปรดส่งแบบแต่งตั้งผู้แทนและผู้แทนสารอง และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ – ๔ ภายในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) มีศักดิ์ ภักดีคง
(นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๔๔๐๗
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๖๒
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ส้าเนา
ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๕๑๕/๒๐๓๔, ๒๐๓๕

กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เรียน ผู้อานวยการสานักจัดการคุณภาพน้า /
ผู้อานวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๓.๔/๕๖๗๗
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ จานวน ๑ แผ่น
๒. เอกสารยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จานวน ๓ แผ่น
๓. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ จานวน ๑ แผ่น
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้ง
ท่านเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
กรมประมงกาหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
กุลาดา ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เพื่อพิจารณาเอกสารยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ และขอเชิญท่านเข้าร่วมการ
ประชุมฯ ตามที่กาหนดดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายใน
วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) มีศักดิ์ ภักดีคง
(นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๔๔๐๗
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๖๒
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ส้าเนา
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/525
20 มกราคม ๒๕60
ขอเชิญเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ครั้งที่ 2
เรียน อธิบดีกรมประมง
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็นประธานอนุ กรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กองวิจั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าจืด ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของประเทศ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 1๕.๓0 น.
ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
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กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/524
20 มกราคม ๒๕60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๒
เรียน รองอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็นรองประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กองวิจั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าจืด ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศ ครั้งที่ ๒ เพื่ อพิ จ ารณาร่ างแผนแม่บ ทการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 1๕.๓0 น.
ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
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กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/ว 526
20 มกราคม ๒๕60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๒
เรียน
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็ น อนุ กรรมการ ในคณะอนุ กรรมการจัดท านโยบายการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของประเทศ ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กองวิจั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าจืด ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศ ครั้ งที่ 2 เพื่ อพิ จ ารณาร่ างแผนแม่บ ทการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 1๕.๓0 น.
ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ

รายชื่อที่จัดส่ง :
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
4. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
5. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
7. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
8. เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ที่ กษ ๐๕๑๕/ว ๑๐๐

กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๒
เรียน นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย / นายกสมาคมกุ้งไทย / ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ /
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ผู้อานวยการกองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ผู้อานวยการสานักจัดการคุณภาพน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นาการประมงของประเทศ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทน
ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมประมงขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 1๕.๓0 น. ณ ห้อง
ประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการ
เข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันพุธที่ ๒5 มกราคม ๒๕60
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๔๔๐๗
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๖๒
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กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/4422
19 มิถุนายน ๒๕60
ขอเชิญเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ครั้งที่ 3
เรียน อธิบดีกรมประมง
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็นประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ นั้น
กองวิจั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าจืด ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของประเทศ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – 2564) ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.๓0 น. ณ ห้ องประชุม ยี่สก ชั้น 2
อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
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กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/4423
19 มิถุนายน ๒๕60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ 3
เรียน รองอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็นรองประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กองวิจั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าจืด ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศ ครั้งที่ 3 เพื่ อพิ จ ารณาร่ างแผนแม่บ ทการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.๓0 น.
ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
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กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/ว 4424
19 มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ 3
เรียน
ตามค าสั่ ง คณ ะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ ที่ 1/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นาการประมงของประเทศ ได้ แ ต่ งตั้ ง ท่ านเป็ น อนุ ก รรมการ ใน
คณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ นั้น
กองวิจั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าจืด ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564)
ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.๓0 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์
กรมประมง รายละเอียดดั งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 – 2 ทั้ งนี้ โปรดส่ งแบบตอบรับการเข้ าร่วมประชุ มฯ
ตามเอกสารแนบ 3 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม) สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทานโยบาย
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ

รายชื่อที่จัดส่ง :
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
4. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
5. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
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กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โทร. 0 2562 0600 ต่อ ๑๔๔๐๗
กษ 0515/6990, 6991
20 มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ 3
เรียน เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ/อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 9 เมษายน 2559
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นาการประมงของประเทศ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทน
ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ นั้น
กรมประมงขอเชิ ญ ผู้ แ ทนหน่ว ยงานของท่ านเข้าร่ว มการประชุม คณะอนุ ก รรมการจัด ท า
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา
13.00 – 16.๓0 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 – 2 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตามเอกสารแนบ 3 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงนาม) สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทานโยบาย
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
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ที่ กษ ๐๕๑๕/ว ๑๐๓๙

กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ ๓
เรียน นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย / นายกสมาคมกุ้งไทย / ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ /
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ / เลขาธิการสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ
๒. (ร่าง) ประเด็นนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นาการประมงของประเทศ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทน
ในคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมประมงขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทานโยบายการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.๓0 น. ณ ห้อง
ประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - 2 ทั้งนี้ โปรดส่ง
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒2 มิถุนายน ๒๕60
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

สนธิพันธ์ ผาสุขดี
(นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อนุกรรมการและเลาขานุการคณะอนุกรรมการจัดทา
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๔๔๐๗

