
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการประมง คร่ึงปีแรก ปี 2560  และแนวโน้มคร่ึงปีหลัง ปี 2560 

 
1. ความส าคัญภาคการประมงกับเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งท่ีเป็นผู้น าในภาคการประมงของโลก โดยข้อมูลจาก FAO (The 
State of World Fisheries and Aquaculture, 2016) ปี 2557 ไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ของการประมง
โลก โดยสามารถผลิตสัตว์น  าได้ประมาณ 2.70 ล้านตัน ประกอบด้วยผลผลิตสัตว์น  าจากการจับจากธรรมชาติ 
1.77 ล้านตัน และจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 0.93 ล้านตัน   

ส าหรับปี 2559 ไทยมีผลผลิตสัตว์น  าจากการจับประมาณ 1.74 ล้านตัน และจากการเพาะเลี ยง 
0.91 ล้านตัน รวม 2.65 ล้านตัน ซึ่งหากคิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1 ภาคประมง ณ 
ราคาประจ าปี 2559 จะมีมูลค่า 111,343 ล้านบาท คิดเป็น 9.28% ของ GDP ภาคเกษตร หรือ 0.78% 
ของ GDP รวมของประเทศ  

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ภาคประมง จะเห็นว่าในรอบ 10 ปีทีผ่านมา (2550-
2559) GDP ภาคประมงมีอัตราการหดตัวในช่วงปี 2551-2557 เนื่องจากสถานการณ์ด้านการประมงทะเล
ประสบปัญหาด้านต้นทุนการท าประมงท่ีสูงขึ นมากจากราคาน  ามัน และยังมีปัจจัยลบจากการเพาะเลี ยงกุ้งทะเล
ท่ีเกิดปัญหาการผลิตจากโรคตาย
ด่วน (EMS) แต่สถานการณ์เริ่มดี
ขึ นในช่วงปี 2557-2559 โดย
ในปี 2558 ระดับราคาน  ามันใน
ตลาดโลกลดลงมากจากปี 2557   
และในขณะเดียวกันโรคตายด่วน
ในกุ้ งทะเลคล่ีคลายไปทางท่ีดี 
ส าหรับสถานการณ์ในครึ่งปีแรก 
ปี  2 5 6 0  ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจภาคประมงมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากในช่วงต้นปีการเพาะเลี ยงกุ้งทะเลได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ (น  าท่วม) ในพื นท่ีภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งเลี ยงท่ีส าคัญแหล่งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าในครึ่งปีหลัง ปี 
2560 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ น เนื่องจากปัจจัยด้านราคากุ้งทะเลจูงใจให้เกษตรกรมีการเลี ยงกุ้งมากขึ น
ประกอบกับการเลี ยงกุ้งได้กลับมาสู่สภาวะปกติปัญหาเรื่องโรคได้รับการแก้ไข ทั งนี มูลค่ากุ้งทะเลท่ีได้จากการ
เพาะเลี ยงคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าสินค้าประมงท่ีผลิตได้ทั งหมดประมาณร้อยละ 32 ดังนั น จึงเป็นสัตว์น  า
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่า GDP ภาคประมงของประเทศ นอกจากนี ยังมีปัจจัยบวกจากนโยบายส าคัญท่ีด าเนิน
มาในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา เช่น นโยบายส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเฝ้าระวังบริหารจัดการน  า
เพื่อการเกษตร รวมทั งการแก้ไขปัญหาการท าประมงทะเลอย่างต่อเนื่อง น่าจะส่งผลบวกทั งด้านการเพาะเลี ยง

                                                         
1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP (Gross Domestic Product) คือ การวัดรายได้ประชาชาติ  โดยวัดได้ 3 ทาง คือ 
ด้านการผลิต ด้านรายได้ และด้านรายจ่าย ส าหรับ GDP ภาคประมง เป็นการวัดในด้านการผลิต โดยเป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าและบริการที่ผลิตได้ภายในอาณาเขตของประเทศ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยไม่ค านึงว่าผลผลิตนั นจะผลิตขึ นมาด้วย
ทรัพยากรของชาติใด (ข้อมูลจากตารางที่ 3 ของรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาส 2/2560 ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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สัตว์น  า และการท าประมง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยลบท่ีอาจกระทบให้การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจการ
ประมงมีการขยายตัวไม่มากนัก เช่น ราคาน  ามันตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ น และปัญหาการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นต้น  

ด้านการส่งออกภาคการประมง 6 เดือนแรก ปี 2560 ปริมาณ 744,655 ตัน และมูลค่า 105,605
ล้านบาท (-9.19% และ +2.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559) ส่วนการน าเข้ามีปริมาณและมูลค่า 
948,867 ตัน และ 59,828 ล้านบาท ตามล าดับ (+5.09% และ +14.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2559) ส่งผลให้ประเทศไทยเกินดุลการค้าสัตว์น  าประมาณ 45,777 ล้านบาท และในครึ่งปีหลัง ของปี 
2560 คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะยังคงเป็นในทิศทางบวก โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง และทูน่า ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก
รวมกันทั งปี ประมาณ 150,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 65 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง
ทั งหมด  

ตารางที่ 1 ดุลการค้าสินค้าประมงไทย ปี 2558-2560 (มกราคม-มิถุนายน) 

 
 2. สถานการณ์การผลิตสัตว์น  า 

จากข้อมูลสถิติของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ประมง ปี พ.ศ. 2558 ผลผลิตสัตว์น  ารวมทั งสิ น 2.43 ล้านตัน ผลผลิตจากการจับจากทะเล 1,317,200 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 57.95 จากการจับจากในแหล่งน  าจืด 184,100 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.08 จากการเพาะเลี ยง
สัตว์น  าชายฝ่ัง 508,660 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.93 และจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 419,800 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 17.28 ของผลผลิตรวม ซึ่งผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝ่ังเป็นการเลี ยงกุ้งทะเลร้อยละ 
57.94 หอยทะเลร้อยละ 38.22 และปลาทะเลร้อยละ 3.84 ส่วนผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
ประกอบด้วยปลา ร้อยละ 96.13 (ส่วนใหญ่เป็นปลานิลประมาณร้อยละ 49.04) และกุ้งก้ามกรามร้อยละ 
3.87 
   ส าหรับข้อมูลพยากรณ์ของผลผลิตสัตว์น  า ปี 2559 ปริมาณผลผลิตรวม 2.49 ล้านตัน เพิ่มขึ นจาก
ปี  2558 คิดเป็นร้อยละ 2.61 โดยเป็นผลผลิตท่ี ไ ด้จากการท าประมงทะเล  1.343 ล้านตัน           
(53.88%) จากการท าประมงน  าจืด 0.184 ล้านตัน (7.51%) จากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝ่ัง 0.509 ล้าน
ตัน (21.84%) และจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 0.420 ล้านตัน (16.77%) 
 

2558 2559
2559 2560 % การเปลีย่นแปลง

การสง่ออก 
   ปริมาณ (ตัน) 1,683,501 1,666,249 819,975 744,655 -9.19 
   มลูค่า (ล้านบาท) 208,311 220,547 103,250 105,605 2.28
การน าเข้า
   ปริมาณ (ตัน) 1,627,339 1,895,437 902,948 948,867 5.09
   มลูค่า (ล้านบาท) 90,289 113,893 52,079 59,828 14.88
ดลุการค้า (ลา้นบาท) 118,022 106,654 51,171 45,777 -10.54 
ทีม่า : กลุ่มวเิคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ 
        กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒันาการประมง ในความร่วมมอืของงกรมศุลกากร

6 เดอืนแรก
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ส าหรับปี 2560 คาดว่าผลผลิตสัตว์น  าลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 2.08 โดยผลจับจากธรรมชาติ

ลดลงจากการประมงทะเล ในขณะท่ีผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝ่ังและสัตว์น  าจืดเพิ่มขึ น 

2.1 การจับสัตว์น  า 
  2.1.1 การประมงทะเล 

 การจับสัตว์น  าทะเล
จากธรรมชา ติมี แนว โน้ ม
ลดลงมาตั งแต่ปี 2549 โดย
ใน ช่วง  2549 -2558 มี
อัตราการเปล่ียนแปลงของ
ผลจับ ลดลงเฉ ล่ียร้อยละ 
6 . 4 2  ต่ อ ปี  ทั ง นี  ใ น ปี 
2550-2551 มีอัตราการ
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ลดลงของผลผลิตมากท่ีสุดถึงร้อยละ 20.9 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เร่งฟื้นฟูทรัพยากรประมง 
เช่น  การสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยให้สัตว์น  า และการแก้ปัญหาการท าประมงทะเลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงคาด
ว่าในระยะยาวน่าจะส่งผลให้ทรัพยากรประมงทะเลมีการพื นตัวดีขึ น  

ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตจากการท าประมงทะเลในปี 2559 มีปริมาณ 1,343 ล้านตัน หรือร้อยละ 
53.88 ของผลผลิตรวม เพิ่มขึ นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 1.98 เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากระดับราคา
น  ามันท่ีค่อนข้างทรงตัวอยู่ในระดับต่ า จึงยังท าให้สถานการณ์การท าประมงทะเลยังมีการขยายตัวแต่ก็ไม่มาก
นัก ส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการบังคับใช้มาตรการการแก้ไขปัญหาการท าประมงทะเล ซึ่ง ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อมาตรการท่ีออกมาบังคับใช้ ส่วนปี 2560 ผลผลิตจากการท าประมง
ทะเลมีแนวโน้มลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.26  

  2.1.2 การประมงน  าจ ด   

ส าหรับผลผลิตสัตว์น  าจืดท่ีได้จากธรรมชาติ ระหว่างปี 2549-2558 อัตราการเปล่ียนแปลง
ของผลผลิตจากการจับสัตว์น  าจืดจากแหล่งน  าธรรมชาติลดลงเฉล่ียร้อยละ 1.45 ต่อปี โดยส่วนใหญ่มี
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น น  าท่วม หรือภัยแล้ง เป็นต้น  
   ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตในปี  2559 มีปริมาณ 187,300 ตัน หรือร้อยละ 7.51 ของ
ผลผลิตรวม เพิ่มขึ นจากปี 2558 ร้อยละ 1.74 ส าหรับชนิดสัตว์น  าท่ีจับได้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลา
ช่อน ปลาดุก ปลาไน ปลานิล และปลาเบญจ
พรรณอื่นๆ  
  ส่วนปี 2560 ผลผลิตยังคง
ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยเพิ่มขึ นเล็กน้อย ซึ่ง
หน่วยงานภาครัฐได้มีการเฝ้าระวังและบริหาร
จัดการน  าภาคการเกษตร แต่ในช่วงปลายปี
อาจมีความเส่ียงจากสภาวะน  าท่วมในหลาย
พื นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลาง 

 2.2 การเพาะเลี  งสัตว์น  า 

          ส าหรับผลผลิตรวมของการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในปี 2559 ข้อมูลพยากรณ์มีปริมาณทั งสิ น 
0.963 ล้านตัน เพิ่มขึ นร้อยละ3.68 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งผลผลิตท่ีได้จากการเพาะเลี ยงสัตว์น  า พบว่า
ประมาณร้อยละ 56.57 ของผลผลิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  าทั งหมดเป็นผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝ่ัง  

2.2.1 การเลี  งสัตว์น  า า    ง 

 การเพาะเลี ยงสัตว์น  า
ชายฝ่ังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี ยง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทน สัตว์น  าทะเลท่ี
ได้จากการจับซึ่งมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคง
มี ค ว า ม ต้ อ ง ก าร สู ง  ชนิ ด สัต ว์ น  า ท่ี
เพาะเลี ยงกันอย่าง แพร่หลาย ได้แก่ กุ้ง
ทะเล (โดยเฉพาะกุ้งขาวแวนนาไม) ปลา
น  ากร่อย และหอยทะเล ผลผลิตพยากรณ์
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ปี 2559 ผลผลิตสัตว์น  าจากการเพาะเลี ยงชายฝ่ัง 544,550 ตัน เพิ่มขึ นจากปีก่อน ร้อยละ 7.06 ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี ยงกุ้งทะเลกว่าร้อยละ 60.15 ของผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝ่ัง 

ส าหรับปี 2560 คาดว่าผลผลิตสัตว์น  าจากการเพาะเลี ยงจะมีแนวโน้มดีขึ นทั งจากผลผลิตกุ้ง
ทะเล ปลาน  ากร่อย และหอยทะเล โดยกุ้งทะเล มีการเข้าไปส่งเสริมของภาครัฐในลักษณะของการท าเกษตร
ระบบแปลงใหญ่ และเกษตรกรมีการปรับวิธีการเลี ยงให้เหมาะสมในแต่ละพื นท่ี รวมทั งบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบมากขึ น ส่วนปลาน  ากร่อย ได้มีการเพาะลูกพันธุ์เพื่อทดแทนลูกพันธุ์จากธรรมชาติได้มากขึ น 

  2.2.2 การเพาะเลี  งสัตว์น  าจ ด   

 ปี 2559 ผลผลิตจากการ
เพาะเ ลี ยง สัตว์น  า จืดมีประมาณ 
418,100 ตัน ลดลงเล็กน้อยจาก ปี 
2558 ร้อยละ 0.41 แยกเป็นการ
เพาะเลี ยงปลาน  าจืดและสัตว์น  าอื่นๆ 
403,150 ตัน (96.42%) ส่วนอีก 
14,950 ตัน (3.58%) เป็นผลผลิต
จากการเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกราม 
          

  2.2.3 การเพาะเลี  งปลาสว งาม 

นอกจากสัตว์น  าท่ีเลี ยงเพื่อการบริโภคแล้ว ยังมีการเลี ยงปลาสวยงาม ซึ่งมูลค่าการส่งออกใน
แต่ละปีมีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ น เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง  

3. การค้าระหว่างประเทศ  

   ในช่วงปี 2549-2559 การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศมีการอัตราการขยายตัวลดลงใน
เชิงปริมาณ เฉล่ียปีละ 1.47% ส่วนด้านมูลค่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ นเฉล่ียปีละ 0.61 อย่างไรก็ตาม ปี 2559 
การส่งออกสินค้าประมงของไทย มีมูลค่าการส่งออก 220,997 ล้านบาท เพิ่มขึ นจากปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 
208,155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 6.17 โดยผลิตภัณฑ์กุ้ง ทูน่ากระป๋อง ผลิตภัณฑ์ปลา และผลิตภัณฑ์
หมึก มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ นร้อยละ 21.43  3.53 2.21  และ 2.11 ตามล าดับ  

ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของไทย ครึ่งปีแรก ปี 2559 และ 2560 

 
ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 

สนิค้า
ปริมาณ(ตนั) มูลค่า(ลา้นบาท) ปริมาณ(ตนั) มูลค่า(ลา้นบาท) ปริมาณ มูลค่า

กุ้ง 93,832 29,746 95,217 31,756 1.48 6.76
หมึก 26,926 5,598 28,698 7,460 6.58 33.25
ปลา 122,695 9,941 114,148 10,035 -6.97 0.95
ทนู่ากระป๋อง 270,261 33,312 238,215 33,545 -11.86 0.70
อ่ืนๆ 306,261 24,653 268,377 22,810 -12.37 -7.48 

รวมทัง้หมด 819,975 103,250 744,655 105,605 -9.19 2.28

2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) % การเปลีย่นแปลง
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        ส าหรับครึ่งปีแรก ปี 2560 การส่งออกสินค้าประมงของไทยมีปริมาณและมูลค่า 744,655 
ตัน และ 105,605 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงในเชิงปริมาณ แต่เพิ่มขึ นในเชิงมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 และในครึ่งปีหลัง การส่งออกคาดว่าจะยังคงมีการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากุ้งและ
ผลิตภัณฑ์เนื่องจากจะมีความต้องการซื อของประเทศคู่ค้ามากในช่วงปลายปี ทั งนี ภาพรวม ปี 2560 การ
ส่งออกสินค้าประมงของไทยคาดว่าจะมีมูลค่ารวมประมาณ 240,000 ล้านบาท เพิ่มขึ นจากปี 2559 
ประมาณ 8-9%  เนื่องจากการฟื้นตัวของผลผลิตกุ้งทะเล การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องด้านการท าประมงทะเล 
รวมทั ง การตรวจสอบย้อนกลับท่ีเป็นระบบมากขึ น เป็นการสร้างความเช่ือมั่นด้านระบบการผลิตท่ีได้มาตรฐาน
ของสินค้าประมงไทยให้แก่ประเทศคู่ค้า  

 

    ส่วนการน าเข้าสินค้าประมงของไทย ปี 2559 ไทยน าเข้าสินค้าประมงคิดเป็นมูลค่า 
112,717 ล้านบาท เพิ่มขึ นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 24.89 ทั งนี  ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิต
เพื่อการส่งออกต่อไป เช่น ทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ นถึงร้อยละ 30.99 โดยส่วนใหญ่เป็น
ทูน่าสคิปแจ๊คซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทูน่ากระป๋อง เป็นต้น ส่วนปี 2560 คาดว่าจะมีการน าเข้าสินค้า
ประมงลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย โดยจะมีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 107,000 ล้านบาท 
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4. ทิศทางในอนาคต  

  4.1 โลกให้ความสนใจการท าประมงแบบยั่งยืนและค านึงถึงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมากขึ น เช่น 
กรณีการท าประมงแบบ IUU จะส่งผลต่อการกีดกันทางการค้า 

4.2 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กระทบต่อการท าประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
4.3 สภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกฟื้นตัวช้า กระทบต่ออ านาจซื อของผู้บริโภค ท าให้การใช้จ่ายชะลอตัว 

การค้าระหว่างประเทศจะแข่งขันด้านราคามากขึ น 
  4.4 ราคาน  ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ นจากปี 2559 เป็นปัจจัยลบส าหรับประเทศท่ี

พึ่งพาการน าเข้าน  ามัน ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต แต่ในทางตรงข้ามท าให้ประเทศผู้ผลิตน  ามัน เช่น 
ตะวันออกกลาง รัสเซีย มีรายได้เพิ่มขึ น ส่งผลต่อก าลังซื อท่ีเพิ่มขึ น  

 4.5  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐ (Donald Trump) ซึ่งมีท่าทีไม่เปิด
เสรีทางการค้ามากนัก ไทยอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดท่ีส าคัญส าหรับสินค้าประมงไทย 
 

 

 

แหล่งข้อมูล 

1. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
2. กลุ่มวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
3. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5. องค์การสะพานปลา 
6. FAO (The State of World Fisheries and Aquaculture, 2016) 
7. INFOFISH Trade News 
8. GLOBEFISH highlights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

กรมประมง 
กันยายน 2560 


