
สถานการณส์ินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2563 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 
จากรายงานสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้้ากร่อยของกรมประมง ปี 2561 ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงปลาน้้ากร่อย 

มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 41,108 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 83.1 โดยร้อยละ 95.5 เป็นผลผลิตจาก
ปลากะพง (จ านวน 39,278 ตัน) เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 92.0 แบ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยง 
ในบ่อ ร้อยละ 82.3 และผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในกระชัง ร้อยละ 17.7 ของผลผลิตปลากะพงทั้งหมด  

ปลากะพงขาวมีแหล่งเลี้ยงที่ส้าคัญในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
สุราษฏร์ธานี และสงขลา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.2 ของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด 
หรือร้อยละ 61.5 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด หรือร้อยละ 41.2 ของจ้านวนฟาร์มเลี้ยงทั้งหมด หากพิจารณาอัตรา
การขยายตัวของข้อมูลผลผลิตในช่วง 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2552 - 2561 อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของ
จ้านวนฟาร์มเลี้ยง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เนื้อที่เลี้ยงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.5 ปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 และ 3.5 ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1  

ในปี 2562 ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง มีปริมาณ 46,451 ตัน และมูลค่า 5,350 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปี  2561 พบว่า มีปริมาณและมูลค่าเ พ่ิมขึ้นร้อยละ 18.3 และ 15.9 ตามล้าดับ  
เนื้อที่เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งประเทศรวม 21,038 ไร่ จากจ้านวนฟาร์มทั้งหมด 7,422 ฟาร์ม โดยเนื้อที่
เพาะเลี้ยงขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.4 และมีผลผลิตเฉลี่ย 2.2 ตันต่อไร่ ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.1 
รายละเอียดดังภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 
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ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ: * ปี 62 เป็นข้อมูลประมาณการ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 
 

2. สถานการณ์ด้านราคา  
 

2.1 ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรได้รับ 
จากภาพที่  3 พบว่า ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็ก (500 - 800 กรัม/ตัว ) ที่ เกษตรกรได้รับ 
โดยเฉลี่ย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 112.3 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน (111.3 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 23.2  
(146.3 บาทต่อกิโลกรัม) โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้น
มา ทั้งนี้เป็นผลมาจากการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียเป็นจ้านวนมาก และขายในราคาที่ถูกกว่า
ปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงภายในประเทศ (ราคากิโลกรัมละ 70 - 90 บาท) จึงท้าให้ราคาปลากะพงขาว
หน้าฟาร์มในประเทศปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด  
 

 
 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2.2 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด ณ ตลาดไท 
ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ยที่ตลาดไท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ราคา

กิโลกรัมละ 169.3 บาท ราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (140 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.6 (177.5 บาทต่อกิโลกรัม) ดังภาพที่ 4 ราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เช่นเดียวกับราคาขายระดับหน้าฟาร์ม และในช่วงเดือนมีนาคม 2563  
มีการแพร่ระบาดของ COVID - 19 จึงส่งผลให้ปริมาณปลากะพงขาวที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซียลดลง ท้าให้
ปริมาณปลากะพงขาวที่เข้าสู่ตลาดลดลง จึงช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการขายแบบคละ
ขนาดราคาขายจึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาดด้วย 
 

 
ที่มา : ตลาดไท 
 2.3 ราคาขายปลีกปลากะพงขาวจากกระทรวงพาณิชย์ 

ข้อมูลราคาขายปลีกในตลาดพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกปลา
กะพงขาว (ขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว) โดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 172 บาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 และร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (171.9 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (169.6 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ ราคายังคงอยู่ในระดับสูงและค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้
เนื่องจากตลาดปลากะพงขาวในระดับค้าปลีกเป็นตลาดส้าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ดังภาพที่ 5 

 

 
 

ที่มา : ส้านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลการน้าเข้าส่งออกของกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง พบว่า 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 การน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย มีปริมาณการน้าเข้า
รวมทั้งสิ้น 2,082.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 117.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าการ
น้าเข้าลดลง ในอัตราร้อยละ 18.1 และ 14.8 ตามล้าดับ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและ
มูลค่าการน้าเข้าลดลงร้อยละ 5.6 และร้อยละ 18.6 เช่นเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายเดือน ปริมาณและ
มูลค่าการน้าเข้าสูงสุดในเดือนมกราคม (903 ตัน และ 48.8 ล้านบาท) และต่้าสุดในเดือนมีนาคม (489.3 ตัน 
และ 31.4 ล้านบาท) ดังภาพที่ 6 
  

 
 
 

ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าสินค้าใน
รูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการน้าเข้า 1,875 ตัน 
มูลค่าการน้าเข้ารวม 103.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.4 รองลงมาคือ ในรูปสดแช่แข็ง มูลค่า 8.7 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 7.4 สินค้าแปรรูป 4.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 และอีกร้อยละ 0.4 ในลักษณะลูกพันธุ์สัตว์น้้า 
มูลค่า 0.5 ล้านบาท ดังภาพที่ 7 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียมากที่สุด มูลค่า 
103.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.1 รองลงมา คือ อินเดีย 4.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ไต้หวัน 2.6 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 เวียดนาม 2.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 อินโดนีเซีย 2.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
1.7 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 3.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2  
 ประเทศมาเลเซียถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2563 ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียปริมาณรวม 1,878.1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.2 ของปริมาณการ
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น้าเข้าปลากะพงขาวทั้งหมด เนื่องจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่าราคาหน้าฟาร์มใน
ประเทศ และมีระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล โดยน้าเข้าในรูปปลากะพงขาวสด แช่เย็น ร้อยละ 98.7  และส่วนใหญ่
น้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของ
ปริมาณการน้าเข้า พบว่า หดตัวลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการน้าเข้าปลากะพงขาวในภาพรวม โดย
ปริมาณการน้าเข้าลดลงจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.9 และร้อยละ 6.2 ตามล้าดับ 
ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย จึงท้าให้
ปริมาณการน้าเข้าในเดือนมีนาคมลดลง 166.6 ตัน รายละเอียดดังภาพที่ 7  
 

 
 

ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

3.2 การส่งออก 
 การส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 พบว่า  
มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 843.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 51.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 108.8 และร้อยละ 69 ตามล้าดับ ซึ่งหากพิจารณาเป็น
รายเดือน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนมีนาคม (451.2 ตัน และ 29.1 ล้านบาท) และต่้าสุดใน
เดือนมกราคม (156.9 ตัน และ 8.3 ล้านบาท) ดังภาพที่ 8 
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ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง  

  เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกสินค้า 
ในรูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการส่งออก 713.5 ตัน 
มูลค่า 33.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.2 รองลงมาคือ ในรูปสดแช่แข็ง มูลค่า 13.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
25.7 สินค้าแปรรูป 4.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 และอีกร้อยละ 1.2 ในลักษณะลูกพันธุ์สัตว์น้้า มูลค่า 0.6 
ล้านบาท หรือจ้านวน 0.96 ล้านตัว ดังภาพที่ 9 

 

3.2.1 ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกปลากะพงขาวไปยังเมียนมาสูงสุด มูลค่า 31.9 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา 6.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 ญี่ปุ่น 3.8 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.3 ออสเตรเลีย 3.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 กัมพูชา 1.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 และ
ประเทศอ่ืน ๆ อีก 4.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.8  
 โดยตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกปลากะพงขาวของไทย ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรกของปี 
2563 ส่งออกไปประเทศต่าง ๆ  ในกลุ่มอาเซียนได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาราม
รวม 725.9 ตัน มูลค่า 34.4 หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของปริมาณการส่งออกท้ังหมด รายละเอียดดังภาพที่ 9 
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ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง  

 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเริ่มทวีความรุนแรง 

มากขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จึงท้าให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมี
มาตรการให้สั่งปิดร้านค้าต่าง ๆ หรือควบคุมเวลาเปิด - ปิดของสถานที่ให้บริการบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาด จึงมีผู้ประกอบการและลูกจ้างจ้านวนมากได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ ซึ่งมีทั้งบางรายที่
รายได้ลดลงและบางรายที่ไม่มีรายได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคปลากะพงขาว 
เนื่องจากเมื่อประชาชนมีก้าลังซื้อลดลงก็อาจเลือกบริโภคสินค้าอ่ืนที่ทดแทนที่มีราคาถูกกว่า เช่น ปลาน้้าจืด
ต่าง ๆ หรืออาจตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าที่เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการออกนอก
ที่พักอาศัย เช่น ไข่ไก่ อาหารแห้ง ปลากระป๋อง เป็นต้น 

การน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างจากมาเลเซีย ซึ่งมีต้นทุนการเพาะเลี้ยงต่้ากว่า
ประเทศไทย จึงท้าให้ส่งออกปลากะพงขาวเข้ามาในไทยในราคาที่ต่้ากว่าราคาภายในประเทศ (ราคา 70-90 
บาท/กก.) และส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ราคาปลากะพงขาวภายในประเทศ 
ปรับลดลง ซึ่งพบว่า พ่อค้าคนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุนการตลาดให้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเป็นผู้แบกรับ  
นั่นคือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจะขายได้ราคาที่ต่้าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงบริโภคสินค้าในราคาที่สูงเช่นเดิม  
โดยสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย ได้ท้าหนังสือถึงกรมประมงเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกร
ในประเด็นของราคาสัตว์น้้าตกต่้า อันเป็นผลมาจากการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซีย ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น และมี
การปิดหรือระงับการน าเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศในหลายช่องทางโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนที่ติด
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลักลอบน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น าที่มา
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จากการท าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสัตว์น้ าที่มีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารของ
ประชาชนด้านการบริโภค 

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาปริมาณการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาปลากะพงขาว

ในประเทศมีแนวโน้มลดต่้าลงนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการก้าหนดโควตาการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า นั้น 
ไม่สามารถท้าได้ เนื่องจากสินค้าประมงไม่ได้เป็นสินค้าเกษตร แต่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้ WTO และ
สินค้าที่สามารถก้าหนดโควตาภาษีได้มีเพียง 23 รายการเท่านั้น ทั้งนี้มาตรการด าเนินการที่สามารถท าได้ คือ 
การควบคุมการน้าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของคุณภาพสินค้าสัตว์น้้า เป็นต้น ส้าหรับประเด็นการลักลอบ กรมประมง 
โดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ได้แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ 
การเข้าเทียบท่าเรือของเรือประมง ที่มิใช่เรือประมงไทย และการลักลอบน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า  เพ่ือร่วม
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ในการตรวจเข้มการ
น าเข้าที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยทุกสินค้าสัตว์น้ าต้องรู้ที่มาที่ไปของสินค้าและปริมาณ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ความรู้และท าความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  อย่างไรก็ดี 
ในเดือนมีนาคม 2563 ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า โดยลดลงร้อย
ละ 27.1 และร้อยละ 13.7 จึงคาดว่าการน้าเข้าปลากะพงขาวราคาจากประเทศเพ่ือนบ้านจะมีแนวโน้มลดลงใน
เดือนต่อไปด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 นอกจากจะท้าให้ก้าลังซื้อของ
ประชาชนลดลง จึงส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคปลากะพงขาวโดยรวมทั้งผลผลิตจากในประเทศและ
จากการน้าเข้าด้วยเช่นกัน รวมถึงการที่ภาครัฐควรเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค COVID - 19 
เพ่ือควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับการใช้นโยบายเพ่ือกระตุ้น เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เช่น การประชาสัมพันธ์ และน้าเสนอช่องทางการตลาดอ่ืน ๆ ให้เกษตรกรสามารถกระจายสินค้า 
เช่น การจ้าหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและ
รวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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