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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2555



งานราชการทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ง่ายหรือยาก
ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น
อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายทุกระดับ
จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน
แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตรด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน

และด้วยความเมตตาปรองดองกันงานของแผ่นดินทุกส่วน
จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกันและยังประโยชน์ที่พึงประสงค์

คือความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่บุคคลแก่งานและแก่ส่วนรวมได้แท้จริง.



อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช

วันที่31มีนาคมพุทธศักราช2555





� รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ดวงตราสัญลักษณ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


	 ลักษณะของดวงตรา	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นรูปกลม	 เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง	 6	 เซนติเมตร	

ตรงกลางเป็นรูปพระพิรุณประทับนั่งบนแท่นพระอาสน์	 ห้อยพระบาทขวา	พระหัตถ์ขวาถือเต้าหลั่งน้ำทิพย์	

พระหตัถซ์า้ยประทานพร	อยูใ่นซุม้เรอืนแกว้	ดา้นขา้งซุม้ทัง้สองประกอบดว้ยตน้ขา้ว	6	ตน้ซึง่ผกูเปน็ลวดลายไทย

(ลายรวงข้าว)	มีพุทธภาษิตจารึกอยู่บนผ้าแพรประกอบอยู่ด้านล่างซุ้มเรือนแก้วว่า	“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี 

วุฑฺฒิสาธิกา”	รอบนอกดวงตราด้านล่างมีคำว่า	 “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” 



ความหมายของดวงตรา 

1.	 พระพิรุณ	 หรือ	 พระวรุณ	 ในไตรเทพว่า	 เป็นโอรสของพระกัศปเทพบิดร	 และนางทิติเทพมารดา			

	 นามเต็มว่า		“วรุณาทิตย์”		เป็นพระเชษฐาองค์แรกในพวกอาทิตย์ทั้ง		8		ทรงทำหน้าที่เป็นโลกบาลปรัศจิมทิศ			

	 ในพระเวทว่าเป็นใหญ่ในการน้ำ	 (ฝน)	 และเทพเจ้าแห่งทะเลและอากาศฯ	 	 ตามพระอิริยาบทในดวงตรา			

	 ประทับนั่งห้อยพระบาทขวาบนแท่นพระอาสน์	 	 เพื่อคอยสอดส่องและพิจารณาถึงความทุกข์	 -	 สุข		

	 ของประชากรในด้านการเกษตร	 	พระหัตถ์ขวากำลังหลั่งน้ำทิพย์เพื่อยังความเจริญให้แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร	

	 จะได้เจริญงอกงามและอุดมสมบูรณ์	 	 พระหัตถ์ซ้ายประทานพรเพื่อให้กิจการต่างๆ	 สำเร็จลุล่วงด้วยดี			

	 ส่วนพระพักตร์เต็มไปด้วยพระเมตตาที่จะให้ความเป็นธรรม		และการช่วยเหลือแก่ประชากรเกษตรทั้งปวง	

2.	 ลวดลายไทยรูปปลายรวงข้าว	 6	 ต้น	 ประกอบอยู่ทั้งสองด้านของซุ้มเรือนแก้ว	 หมายความว่า	 สำนักงาน	

	 เศรษฐกิจการเกษตร	ประกอบด้วยหน่วยงานใหญ่ๆ	 ซึ่งเรียกว่ากอง	 6	หน่วยงาน	หรือกอง	 และต้นข้าวทั้ง		

	 6	ต้น	ได้รับน้ำทิพย์จากพระพิรุณ	จนเจริญงอกงามแตกช่อแตกรวงเป็นเมล็ดข้าวพร้อมที่จะขยายกระจายพันธุ์	

	 ต่อไป	 เช่นเดียวกับกองทั้ง	 6	 กอง	 	ซึ่งแต่ละกองย่อมแตกแยกออกเป็นหน่วยงานต่างๆ	 คอยให้ความรู้และ	

	 ให้การช่วยเหลือในแต่ละด้านของการเกษตรแก่ประชากรไทย		อันยังความเจริญให้แก่ประเทศชาติสืบไป	

3.	 พุทธภาษิต		จารึกบนผ้าแพร		ความว่า		“สพฺเพสํ  สงฺฆภูตานํ  สามคฺคี  วุฑฺฒิสาธิกา”		หมายความว่า				

 “ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่  ยังความเจริญให้สำเร็จ” 

4.	 ตัวหนังสือ	 “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”		เพื่อแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของส่วนราชการนี้	
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สารจากเลขาธิการ 

 ป	ี2555	สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ไดด้ำเนนิการเตรยีมความพรอ้ม
ภาคการเกษตร	 เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยน
ครั้งสำคัญของเศรษฐกิจไทย	ทั้งภาคเกษตร	ภาคอุตสาหกรรม	และภาคบริการ	
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ติดตามและเตรียมความพร้อมภาคเกษตร
ของประเทศให้มีความเข้มแข็งและเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	
		 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบาย
และมาตรการ	และแผนพัฒนาการเกษตร	จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตร	ศกึษา	วเิคราะห	์วจิยัดา้นเศรษฐกจิการเกษตร	และตดิตามประเมนิผล
การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งมีผลงานสำคัญๆ
ด้านนโยบาย	มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย	ปี	 2555	และแนวโน้ม	ปี	 2556	การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี	 งบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 ด้านยุทธศาสตร์ได้จัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง	
ภูมิอากาศด้านการเกษตร	พ.ศ.	2556	-	2559		ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
พ.ศ.	 2555	 –	 2559	 การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัด	 พ.ศ.	 2557	 –	 2560	 นอกจากนี้		
ด้านสารสนเทศการเกษตร	 ได้ให้ความสำคัญพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร	 เพื่อให้เกษตรกรและ	
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลด้านการเกษตรที่ถูกต้องครบถ้วน	นอกจากนี้ยังจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมครัวเรือน	และโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน	 (ASEAN	Food	
Security	 Information	System:	AFSIS	 )	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การกำหนดนโยบาย	มาตรการ	และ
แนวทางแก้ไขให้ภาคการเกษตรของไทยเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้เร่ง
ศึกษาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	 เช่น	 โครงการศึกษาต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
ในการผลิตข้าว	 และโครงการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	 เพื่อทำฐานข้อมูลและ	
การปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้สามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ถูกต้องและทันสมัย	 ส่วนใน	
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมภาค
การเกษตร	เขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	และจดัทำกรอบยทุธศาสตรค์วามมัน่คงดา้นอาหาร	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 	 (พ.ศ.	 2556	 –	 2559)	 เพื่อให้คนไทยมีอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอและยั่งยืน	 ด้านภารกิจการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ติดตามและประเมินผลในโครงการต่างๆ	เช่น	
แผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร	 ปี	 2554	 เป็นต้น	 เพื่อนำผล	
การศึกษาไปกำหนดมาตรการและนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้เกษตรกร	อยู่ดีกินดี	 ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร	
	 ในรอบปีที่ผ่านมา	ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมผลักดันงานในภารกิจและ
งานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง	และขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	ตลอดจนเกษตรกรที่ได้ให้
ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยดีตลอดมา	

 
	 	 	 (นายอภิชาต		จงสกุล)	
																																																																																				 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
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นายอภิชาต  จงสกุล 
เลขาธิการ 

คณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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คณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

นายสุรศักดิ์  พันธ์นพ 
รองเลขาธิการ 

นายคนิต   ลิขิตวิทยาวุฒิ 
รองเลขาธิการ 

นางอารีย์  โสมวดี 
รองเลขาธิการ 



� รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

คณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

นางอัญชนา   ตราโช 
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 

นายสมโสถติ์   ดำเนินงาม 
สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

นางสาวจริยา   สุทธิไชยา 
ศูนย์ประเมินผล 

นางสาวกฤติกา    อกนิษฐาภิชาติ 
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

 

นายณฐนน   เข็มเงิน 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 

นางสาวรังษิต  ภู่ศิริภิญโญ 
สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

 

นายภูมิศักดิ์   ราศรี 
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
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คณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-12 

นายอนุสรณ์   พรชัย 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 

นายบัณฑิต   มงคลวีราพันธ์ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 

 

นายยรรยงค์   แสนสิงห์ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

 

นายชวพฤฒ   อินทรเทศ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 

 

นายสมมาตร   ยิ่งยวด 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 

 

นายสมพงศ์   จันทร์ทอง 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 

 

นางจันทร์ธิดา   มีเดช 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 

 

นายพลเชษฐ์   ตราโช 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 

 

นายธรณิศร   กลิ่นภักดี 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 

 

นายโฆสิต  วิโรจน์เพ็ชร์ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12 

 

นายฉัตรชัย   เต้าทอง 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 

 

 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 
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คณะผู้เชี่ยวชาญ 

นางสุดารัตน์   เตชะศรีประเสริฐ 
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

นางสาวรังษิต  ภู่ศิริภิญโญ 
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

ระหว่างประเทศ 
 

นางรัชนี   สนกนก 
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร 
 

นางยูลิต ธนะพานิช 
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร 

 

นางสาวสุภาพร   บงสุนันท์ 
ด้านสารสนเทศการเกษตร 

 

นางบุบผา   ภู่ละออ 
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท 

 

นางสาวราตรี  เม่นประเสริฐ 
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด 

(รักษาการ) 
 

นางสาวนงนุช  ดีแท้ 
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร 

 

นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว 
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร 

(รักษาการ) 
 



�Annual Report 2012 Office of Agricultural Economics 

หน้า 

พระบรมราโชวาท 

ดวงตราสัญลักษณ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สารจากเลขาธิการ 

คณะผู้บริหาร 



ส่วนที่ 1  :   ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 l		 วิสัยทัศน์		พันธกิจ		เป้าประสงค์	 	 12	

 l		 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	 	 13	

ส่วนที่ 2  :   ผลการปฏิบัติราชการ 

 l		 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	 22	

 l		 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ			 23	

			 	 ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555		

ส่วนที่ 3  :   รายงานทางการเงิน 

 l		 งบรายได้และค่าใช้จ่าย	 	 26	

 l		 งบแสดงฐานะทางการเงิน	 	 27	

ส่วนที่ 4  :   งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2555 

  ด้านนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 

  l		 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย	ปี	2555	และแนวโน้ม	ปี	2556	 30	

  l		 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	 	 36	

  l		 การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัด	พ.ศ.	2557	–	2560	 38	

  l		 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร	ปี	พ.ศ.	2556	-	2559	 41	

  l		 ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2555	–	2559	 44	

  ด้านสารสนเทศการเกษตร 

  l		 งานบูรณาการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร	ปี	2555	 	 47	

  l		 ตัวชี้วัดฐานะทางเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน	 49	

  l		 สารสนเทศการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน	 53	

						 	 	 (ASEAN	Food	Security	Information	System)	

สารบัญ 



�0 รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

  l		 การศึกษาศักยภาพภาพด้านการเกษตรเปรียบเทียบไทยกับเวียดนาม	 60	

  l		 โครงการศึกษาต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตข้าว	 70	

  l	 โครงการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	 	 72	

  ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ   

  l		 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 	 74	

  l		 ความมั่นคงด้านอาหาร	 	 83	

  l		 การดำเนินงานขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	ประจำปี	2555	 86	

  ด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

  l		 แผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร	ปี	2554	 88	

  l			แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2551	–	2554	 	90	

							 	 	 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	พ.ศ.	2551	–	2554		 	

							 	 	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	

  l		 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ปี	2555	 	 92	

  l			โครงการจัดระบบการปลูกข้าว	 	 95	



ส่วนที่ 5  :   กิจกรรมในรอบปี 

  l		 ภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ	ของ	สศก.	ในรอบปีที่ผ่านมา	 	 98	

 

ภาคผนวก 

  l		 อัตรากำลัง	 	 114	

  l		 งบประมาณรายจ่ายประจำปี	 	 115	

  l		 สถานที่ตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ส่วนกลาง	/	ส่วนภูมิภาค	 116	

  



สารบัญ (ต่อ) 



11Annual Report 2012 Office of Agricultural Economics 

ส่วนที่ 1 
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วิสัยทัศน ์
	 องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 
พันธกิจ 
 1. เสนอแนะนโยบายและจดัทำยทุธศาสตร์แผนพฒันาและมาตรการทางการเกษตร

  รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้าน

  เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 2. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ

  การเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผล/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 1. เสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้อง

  กับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ

 2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

 
เป้าประสงค ์
 “ภาคการเกษตรของประเทศเจริญเติบโตและเกษตรกรมีความผาสุก”

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

 2. ดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
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อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  


 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ

และวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  รวมทั้งจัดทำและให้บริการข้อมูลข่าวสาร

การเกษตรอย่างถูกต้อง  เพื่อให้การเกษตรของประเทศมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันใน

ตลาดโลกและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจการเกษตรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. ศึกษาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและเสนอแนะนโยบายมาตรการและ

  จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งวิเคราะห์แผนงานโครงการและ

  งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 3. ศึกษา วิจัยระบบเศรษฐกิจการผลิต การตลาด ระบบการจัดฟาร์ม การทำธุรกิจ

  เกษตรและภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร

 4. ศกึษาวเิคราะห์จดัทำและเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศการเกษตรขอ้มลูการเตอืนภยั

  เศรษฐกิจการเกษตรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายและระบบการเชื่อมโยง

  สารสนเทศการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 5. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ ตลอดจน

  ผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการแผนงานโครงการและงบประมาณ

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

  เศรษฐกิจการเกษตรหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	
 1. ศึกษา วิจัยพัฒนา วางแผนและจัดทำข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตการใช้

  ปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว์ ประมง และข้อมูลเศรษฐกิจ

  การเกษตรรวมทัง้วเิคราะหผ์ลและรายงานเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศทางการเกษตร

 2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์

  สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบ

  ต่อด้านการเกษตร

 3. ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบข้อมูล

  ระยะไกลในการจำแนกสภาพการใช้ที่ดิน การประกอบกิจกรรมการเกษตรและ

  แหล่งเหมาะสมของการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนา

  การเกษตรและการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ

 4. ศึกษากำหนดวิธีการและจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ

  ในด้านการเกษตร

 5. ศึกษาพัฒนาและจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตรระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย

  การสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ

  การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม

  ที่ได้รับมอบหมาย



สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	
 1. ศกึษาวเิคราะห์วจิยั เศรษฐกจิการผลติการตลาดสนิคา้เกษตร เกษตรอตุสาหกรรม

  และอุตสาหกรรมเกษตรอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร การแปรรูปและ

  ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง วิเคราะห์ผล

  กระทบนโยบายการเกษตรทั้งในและต่างประเทศต่อสินค้าเกษตร

 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ภาวะ

  ความยากจน การจัดการฟาร์ม การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรของสถาบัน

  เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตพืช ปศุสัตว์

  และประมงรวมทั้งศึกษาการผลิตการตลาดการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

  ได้แก่เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เครื่องจักรกลเกษตรเป็นต้น

 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การใช้และการจัดการ ทรัพยากรดินที่ดินน้ำ และความ

  หลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ

  ภาคเกษตรทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเสนอแนะแนวทางมาตรการ

  ในการเตรียมการรองรับการปรับตัวและลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การ

  พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 5. ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใช้เงินกองทุนปรับ

  โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

  สำหรับสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และวิเคราะห์ความ

  เหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการที่ เสนอขอใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อ

  ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตและกองทุนอื่นๆ

 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

  ที่ได้รับมอบหมาย



สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายการภาวะเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดตัวชี้วัด

  การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาเทคนิค เครื่องมือและแบบจำลอง

  ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตรต่อภาค

  การเกษตร
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 2. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอนโยบายมาตรการแนวทางพัฒนาการเกษตร

  และสหกรณ์และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศตลอดจน

  การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและ

  สหกรณ์

 3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนา

  การเกษตรในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะและพื้นที่การเกษตรเขตชายแดน

 4 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณของ

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและ

  ทางการเงินของแผนงาน โครงการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ

 5 ศกึษาวเิคราะห์และจดัทำขอ้เสนอนโยบายมาตรการแนวทางการพฒันาเกีย่วกบั

  ประชากรเกษตรสินเชื่อเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกรองค์กรเกษตรกร

  ตลอดจนสภาเกษตรกร

 6 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาระบบ

  โลจิสติกส์และการบริหารจัดการตลอดจนการเชื่อมโยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนา

  ระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  หรือที่ได้รับมอบหมาย

	
ศูนย์ประเมินผล	
 1. ศึกษาพัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้คำปรึกษาด้าน

  การติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

  สหกรณ์

 2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและ

  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ

  แผนงานและโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการ

  เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

 3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการการประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบของ

  การดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและ

  สหกรณ์รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

 4. เสนอผลการติดตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์คณะกรรมการอืน่ๆ

  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

  ที่ได้รับมอบหมาย
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สำนักงานเลขานุการกรม	
 1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน

 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน

 3. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนงาน โครงการแผนปฏิบัติงานและ

  งบประมาณรวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

  สำนักงาน

 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณการพัสดุ อาคาร

  สถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน

 5. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา

  ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน

 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงาน

 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและ

  สัญญางานเกี่ยวกับความรับทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น

  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

 8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสำนักงาน

 9. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของ

  สำนักงาน

 10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

  ที่ได้รับมอบหมาย



สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ นโยบายเกษตร กฎหมาย

  สนธสิญัญาตลอดจนขอ้ตกลงและเงือ่นไขทางการคา้สนิคา้และการลงทนุภาคเกษตร

  ความมั่นคงด้านอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือทาง

  เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีและองค์การ

  ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเสนอแนะนโยบายและแนวทางการ

  ดำเนินงานต่อกระทรวง

 2. เป็นหน่วยงานหลักงานของกระทรวงและสหกรณ์ในการศึกษา วิเคราะห์ และ

  จัดทำท่าทีการเจรจา การค้าสินค้าเกษตร การลงทุนภาคเกษตร ความมั่นคง

  ด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรและความร่วมมือ

  ทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศภายใต้กรอบการค้าเสรีข้อตกลงระหว่าง

  ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

 3. จัดทำและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศและ

  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร

 4. ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณีและวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อเสนอแนะ

  แนวทางแผนงานโครงการและมาตรการรองรบัผลกระทบเชงิบวกและลบรวมทัง้
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  มาตรการเยียวยา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่าง

  ประเทศ ตลอดจนประสานการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตาม

  มาตรการรองรับผลที่เกิดขึ้น

 5. เป็นศูนย์ข้อมูลการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศในสินค้าเกษตรการลงทุน

  ภาคเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 6. เป็นผู้แทนกระทรวงเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศในระดับต่างๆ ที่

  เกี่ยวข้องกับนโยบายและหรือเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

  ที่ได้รับมอบหมาย



ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	
 1. พัฒนาและวิเคราะห์นโยบายการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ

  การเกษตรโดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

 2. เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนและมาตรการเกี่ยวกับนโยบายด้าน

  เศรษฐกิจมหภาค โดยสร้างเครือข่ายเพื่อประสานการออกแบบนโยบายทางการ

  เกษตรกับองค์กรภายในสำนักงานฯ รวมถึงภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ

  ต่างประเทศ

 3. ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจ

  การเกษตรเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกประเมินผลกระทบและจัดทำรายงาน

  ภาวะเศรษฐกิจบทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

  นำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรไทยในการประชุมทั้งในประเทศและเวที

  ระหว่างประเทศ

 4. พัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และ

  นำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ

  ระยะยาว

 5. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเกษตร

  ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ

  และเสนอในเชิงนโยบายต่อสำนักงานฯ

 6. ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อในทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์

  เศรษฐกิจการเกษตรผลการประมาณการเศรษฐกิจการเกษตรและผลการศึกษา

  วิเคราะห์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ

  สาธารณชนและองค์กรหรือสถาบันที่ทำหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย

 7. ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจ

  การเกษตร และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญ ในระหว่าง

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจโดยทั่วไป
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 8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 - 12	
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

  ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 2. ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานผลการติดตามและผลการประเมินความสำเร็จและ

  ผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่างๆในพื้นที่

  ที่รับผิดชอบ

 3. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น

 4. ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตร

  ในระดับกระทรวงที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค

  รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดแผนงานและโครงการแก่

  หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ทีป่ฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

  ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สำนักงาน 

เลขานุการกรม 

	

สำนักวิจัย 

เศรษฐกิจการเกษตร 

	

สำนักนโยบายและ 

แผนพัฒนาการเกษตร 

	

สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 

ระหว่างประเทศ*	

	

ศูนย์สารสนเทศ 

การเกษตร 

	

สำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตรเขต 1 - 12*	

	

ศูนย์ประเมินผล 

	

ศูนย์ปฏิบัติการ 

เศรษฐกิจการเกษตร*	

	

*สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต10-12และ

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน
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ส่วนที่ 2  
ผลการปฏิบัติราชการ 
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คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555


1.  คำรับรองระหว่าง 

 นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้รับคำรับรอง 

   และ 

 นายอภิชาต  จงสกุล  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ผู้ทำคำรับรอง


2.  คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554   

 ถึงวันที่  30  กันยายน  2555 


3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

 ราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ใน 

 เอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ 


4. ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายอภิชาต  จงสกุล ได้พิจารณาและ 

 เห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก  

 ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบ 

 ท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  

 นายอภิชาต  จงสกุล ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นน้ี 


5. ข้าพเจ้า นายอภิชาต  จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3  

 แล้ว ขอให้คำรับรองกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตาม 

 เป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้ 


6.  ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง  ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง 

 ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 



 



 (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์) (นายอภิชาต  จงสกุล) 

         ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

            วันที่ 22 เดือน มิถุนายน  2555 วันที่ 12 เดือน มิถุนายน 2555 
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การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 การปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปรากฏค่าคะแนนประเมิน

ตนเองเบื้องต้นของแต่ละมิติ (คะแนนเต็ม 5.00 )  ดังต่อไปนี้ 



  น้ำหนัก(ร้อยละ) ค่าคะแนนที่ได้

 มิติภายนอก 70 4.3276 

 มิติภายใน 30 3.7766 

 น้ำหนักรวม 100   4.1490* 



* ยังไม่เป็นค่าคะแนนที่เป็นทางการ เนื่องจากผลคะแนนด้านมิติภายนอก ผลค่าคะแนน 

ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 : โดยการปฏิบัติราชการในแต่ละมิติ มีการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

 

 มิติภายนอก  แสดงถึง การปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล เป็นการพิจารณาระดับความสำเร็จของ 

การบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงาน

โครงการ ซึ่งมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหน่วยงานภายในให้ความ

ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการบูรณาการ การทำงานระหว่าง

กระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกำหนดเป้าหมาย

และแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวมระดับประเทศและระดับกระทรวง รวมทั้งเป็น

ทิศทางในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์

ทัง้ในภาครฐั ภาคเอกชน ภาคสงัคม และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศ และเปน็ 

การถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติและเกิดการปฏิบัติงาน และส่วนราชการในระดับกรม

ในสังกัดกระทรวงที่มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ต้องร่วมรับผิดชอบผลการดำเนินงาน 

ใหบ้รรลตุามแผนปฏบิตัริาชการและเปา้หมายทีก่ำหนดไวร้ว่มกนัระหวา่งกระทรวง

 

 มิติภายใน  แสดงถึง การปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการตาม

ภาระกิจหลักของสำนักงาน โดยหน่วยงานภายในสังกัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการ โดยระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ระดับสำนักงาน ซึ่งตัวชี้วัดที่ทำความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติ
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ราชการของกรม โดยประกอบด้วย เรื่องรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

การเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร 

ในประเทศ ผลงานวิจัย และผลงานการประเมินด้านเศรษฐกิจการเกษตร ถูกนำไปใช้

ประโยชน์ อีกทั้งด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ

ให้บริการที่มีคุณภาพ โดยให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูลด้าน

การเกษตร สิ่งอำนวยความสะดวดและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้วยบริการที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในช่องทางที่ให้บริการ อาทิ มาติดต่อขอรับข้อมูล ด้วยตนเอง ติดต่อทาง

โทรศัพท์ และผู้รับบริการขอข้อมูลทาง E-mail รวมถึงความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 

จะต้องมีความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ อีกทั้งการจัดทำต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิต สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการติดตาม

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัด 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล  การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  ให้ส่วนราชการดำเนินการ

ลดใช้พลังงานให้น้อยลง ทั้งด้านประหยัดการใช้ไฟฟ้า และลดการใช้น้ำมัน รวมทั้ง 

ความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  เป็นการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

ตามแนวทาง ของ ก.พ. ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของ 

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง 

ชอบธรรมและจริยธรรมและการทำงานเป็นทีม และความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง 

สารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

(User Satisfaction) รวมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   

อีกทั้งความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบ

สำรวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์   

รวมอยู่ในแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) นอกจากนี้  

ยังดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ดว้ยการจดัทำแผนการควบคมุภายในปงีบประมาณ พ.ศ.2554 และใหห้นว่ยงานยอ่ย

ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติ และดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุม

ด้วยการสรุปรายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร และจัดส่ง สำนักงาน ก.พ.ร. 

และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ส่วนที่ 3 
รายงานทางการเงิน 
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 
	 	 	 	

( หน่วย : บาท )

รายได้จากการดำเนินงาน  

 รายได้จากรัฐบาล	 	

	 	 รายได้จากงบประมาณ	 724,536,231.60	

	 	 รายได้อื่น	 -			

	 	 รวมรายได้จากรัฐบาล 724,536,231.60 	

	 	

	 รายได้จากแหล่งอื่น	 	

	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 -			

	 	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	 -			

	 	 รายได้อื่น	 68,147,400.00	

	 	 รวมรายได้จากแหล่งอื่น 68,147,400.00  

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 792,683,631.60 

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	 	

	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 338,119,811.66	

	 	 ค่าบำเหน็จบำนาญ	 116,257,249.97	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 13,798,808.05	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 54,955,555.55	

	 	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 126,643,185.75	

	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 14,515,824.66	

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 82,060,639.15	

	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 -			

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 66,768,583.34			

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 813,119,658.13  

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  (20,436,026.53)

	

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	 	

	 	 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	 -			

	 	 รายการอื่นๆ	ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	 1,508,411,800.00	

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	 (1,508,411,800.00)		

	 	 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน -    

รายได้สูง (ต่ำ ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ (20,436,026.53) 

รายการพิเศษ		 -					

รายได้สูง (ต่ำ ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (20,436,026.53) 
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
    
	 	 	 	

( หน่วย : บาท )

   

   

สินทรัพย์   

 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 53,695,508.25		

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 12,068,050.00		

	 	 รายได้ค้างรับ	 710,449.15		

	 	 สินค้าและวัสดุ	 1,684,424.83		

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 443.66		

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 68,158,875.89  

   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	

	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 10,766.33		

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 316,270,383.30		

	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)	 13,600,421.42		

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 329,881,571.05  

รวมสินทรัพย์ 398,040,446.94 		
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
	

	 	 	 	

( หน่วย : บาท )

หนี้สิน   

 หนี้สินหมุนเวียน	 	

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 6,403,965.15		

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 2,327,625.99		

	 	 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	 -				

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น	 -				

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 2,452.09		

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 15,862,558.33		

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน 24,596,601.56  

 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	

	 	 เจ้าหนี้ระยะยาว	 -				

	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 -				

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 1,250,000.00		

	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,250,000.00  

  รวมหนี้สิน 25,846,601.56  

สินทรัพย์สุทธิ 372,193,845.38  

สินทรัพย์สุทธิ	 	

	 	 ทุน	 280,717,475.29		

	 	 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 91,476,370.09		

	 	 กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	 -				

	 	 รวมสินทรัพย์สุทธิ 372,193,845.38 
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ส่วนที่ 4  
งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2555 
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555 
	 	

	 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนี

ราคาที่เกษตรกรขายได้และการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร  

	 1.	 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ ดัชนีผลผลิตสินค้า

เกษตรเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2555 อยู่ที่ 110.0 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2554 

ซึ่งอยู่ที่ 103.1 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย

ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2555 อยู่ที่ 153.0 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 

171.6 หรือลดลงร้อยละ 10.9 

	

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (ปีฐาน = 2548) 

		

	

	

	

	

	

	

	

ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ (ปีฐาน = 2548) 

		

	

	

	

	

	

	

ที่มา:	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	

	 2.	 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 	

ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2555 เท่ากับ 724,056.8 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 	

ด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555 และแนวโน้ม ปี 2556 
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ช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า 1,158,166.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.5 เนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้การนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศคู่ค้า 	

ที่สำคัญลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป การส่งออกสินค้า

เกษตรและอาหารในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2555 เท่ากับ 69,466.8 ล้านบาท และ 

70,367.4 ล้านบาท ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 46.4 และร้อยละ 45.1 ตามลำดับ สำหรับ

สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมาก ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความ

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ขณะที่มูลค่าการส่งออกข้าวลดลงเนื่องจาก

ราคาส่งออกที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งขัน ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยเปลี่ยนไปนำเข้าข้าว

จากคู่แข่งขันทดแทน (ตารางที่ 1) 
	

ตารางที่	1	มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดที่สำคัญ

	 																				มูลค่าการส่งออกสินค้า	

	 																	เกษตรและอาหาร	(ล้านบาท)	 การ	

 ประเทศ 2554 2555	 เปลี่ยนแปลง		 สินค้าส่งออกที่สำคัญ

  (ม.ค.	–	ต.ค.)	 (ม.ค.	–	ต.ค.)	 (ร้อยละ)	 	

 โลก 1,158,166.30 724,056.79 -37.48 ยางธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและ 

     ผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์  

     ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 

 อาเซียน 222,920.15 157,806.92 -29.21 น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ เครื่องดื่ม	

 (9 ประเทศ)    ข้าวและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์  

     มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 

 จีน 177,048.88 133,439.09 -24.63 ยางธรรมชาติ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์  

     น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์  

     ข้าวและผลิตภัณฑ์ 

 ญี่ปุ่น 165,395.79 99,781.95 -39.67 ไก่และผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ กุ้งและผลิตภัณฑ์  

     ปลาและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์  

     ผักและผลิตภัณฑ์ 

 สหภาพยุโรป  128,099.77 70,367.41 -45.07 ไก่และผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ กุ้งและผลิตภัณฑ	์

 (27 ประเทศ)    ปลาและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์  

     ข้าวและผลิตภัณฑ์ 

 สหรัฐอเมริกา 129,545.37 69,466.75 -46.38 กุ้งและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ  

     ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ข้าวและผลิตภัณฑ์ 

	
ที่มา	 	 :		ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือ	 	

	 	 	 จากกรมศุลกากร	

หมายเหตุ	 :	สินค้าเกษตรและอาหาร	หมายถึง	สินค้าในพิกัดศุลกากร	ตอนที่	1	–	24		

	 	 	 รวมยางธรรมชาติในพิกัดศุลกากร	ตอนที่	40.01		
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	 เศรษฐกิจการเกษตรในปี	 2555	ขยายตัวประมาณร้อยละ	 4.0 เมื่อเทียบกับปี 2554 

เนื่องจากการผลิตสินค้าเกษตรโดยทั่วไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม

ครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ประกอบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวย การระบาดของ

แมลงศัตรูพืช โรคระบาดในพืชและปศุสัตว์ สามารถควบคุมได้ โดยสาขาการผลิตที่ขยายตัว

เพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ส่วน 	

สาขาประมงหดตัวลดลง เนื่องจากเกิดโรคระบาดในกุ้งเพาะเลี้ยงและการขาดแคลนลูกกุ้ง 

ทำให้ผลผลิตกุ้งลดลง รวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศในแหล่งผลิตสัตว์น้ำจืด 	

ที่สำคัญทำให้สัตว์น้ำเติบโตช้า โดยมีรายละเอียดแต่ละสาขาดังนี้ (ตารางที่ 2) 

	 1)	 สาขาพืช ในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ	 5.5 โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่  	

ขา้วนาป ีขา้วนาปรงั มนัสำปะหลงั ยางพารา ปาลม์นำ้มนั และผลไม ้เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศ

ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืช การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชไม่รุนแรง และ

สามารถควบคุมได้ ประกอบกับพื้นที่ปลูกพืชหลายชนิดเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 	

จากการส่งเสริมของภาครัฐและแรงจูงใจทางด้านราคา รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ที่ดีของ

เกษตรกร  

 ส่วนผลผลิตพืชที่ลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ

ถั่วเหลือง โดยอ้อยโรงงาน ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในช่วงที่อ้อยกำลังเจริญเติบโต 

และฝนตกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว สำหรับผลผลิตสับปะรดโรงงานลดลงจากราคาที่ตกต่ำในช่วง

ปลายปี 2554 ทำให้เกษตรกรขาดเงินทุนในการดูแลรักษาต้นสับปะรด ผลผลิตข้าวโพด 	

เลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น  	

มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ประกอบกับเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกแซม 	

ในสวนยางพาราลดลง ส่วนผลผลิตถั่วเหลืองลดลง เป็นผลจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี

และขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลูก 

 ด้านราคาพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง  	

โดยราคาข้าวสูงขึ้นตามมาตรการยกระดับราคาภายในประเทศ สำหรับราคาอ้อยโรงงาน 	

เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการและราคาในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เพราะพื้นที่ปลูกอ้อย 	

ที่สำคัญของโลกประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากความ

ต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น สำหรับพืชที่มีราคาลดลง ได้แก่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง สับปะรด และผลไม้ โดยราคายางพาราลดลงเนื่องจาก

ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และความต้องการในตลาดโลกลดลง ขณะที่ราคาปาล์มน้ำมัน  	

เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ราคามันสำปะหลังลดลงเนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้า

รายใหญ่ของไทยชะลอการนำเข้าและหันไปนำเข้าจากประเทศกัมพูชาและเวียดนาม  	

ราคาสับปะรดลดลงเนื่องจากประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ปริมาณความต้องการสินค้าลดลง ส่วนผลไม้

ส่วนใหญ่ ราคาลดลงจากการที่ผลผลิตออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก 
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	 2)		สาขาปศุสัตว์	 ในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ	 3.2 โดยสถานการณ์ปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อ  	

ไข่ไก่ สุกร และน้ำนมดิบ มีภาวะการผลิตที่ดีขึ้นจากปี 2554 กล่าวคือ การผลิตไก่เนื้อมีการ

ขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเนื้อไก่จากตลาดต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่น

ในมาตรฐานสินค้าของไทย ประกอบกับสหภาพยุโรปยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่สด 	

จากไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ทำให้การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ของไทยโดยรวม

เพิ่มขึ้น ด้านปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายการนำเข้าเสรีพันธุ์ไก่ไข่ตั้งแต่ 	

ปี 2553 ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีและมีการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น  	

ส่งผลให้แม่ไก่สามารถให้ไข่ได้ดี และมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง สำหรับ

การผลิตสุกรเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2554 ราคาสุกรอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้มีการขยายการผลิต 

ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงด้านโรคทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ (Porcine 

Reproductive and Respiratory Syndrome: PRRS) ลดลง รวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวน

น้อยลง ทำให้สุกรสามารถเจริญเติบโตได้ดี ขณะที่การผลิตน้ำนมดิบมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากจำนวนแม่โคนมที่ให้น้ำนมเพิ่มขึ้น และปริมาณน้ำนมเฉลี่ยของแม่โคนมสูงขึ้น  

 ด้านราคาสินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยราคาไก่เนื้อ  	

ไข่ไก่และสุกรปรับตัวลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ด้านการผลิต

ที่เข้าสู่ภาวะปกติและมีการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำนมดิบที่เกษตรกรขายได้

โดยเฉลี่ยสูงขึ้น เนื่องจากน้ำนมดิบมีคุณภาพดีขึ้น 

	 3)		สาขาประมง ในปี 2555 หดตัวร้อยละ	 2.7 โดยกุ้งทะเลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 	

ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2555 ลดลงร้อยละ 24.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 	

ปี 2554 เนื่องจากราคากุ้งไม่จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต เพราะการสั่งซื้อจากตลาดหลัก 	

ในต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกาลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับ 	

ในช่วงกลางปี 2555 ผู้ผลิตลูกกุ้งชะลอการผลิตเพื่อควบคุมผลผลิตไม่ให้ล้นตลาด ทำให้เกิด

ปญัหาลกูกุง้ขาดแคลนไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของเกษตรกร อกีทัง้พืน้ทีเ่ลีย้งในบางพืน้ที่	

เช่น ภาคตะวันออกประสบปัญหาโรคกุ้งตายก่อนวัยอันควร (Early Mortality Syndrome: 

EMS) ทำให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย สำหรับการทำประมงทะเลในช่วง 9 เดือนแรกของ 	

ป ี2555 ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.3 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของป ี2554 โดยปรมิาณสตัวน์ำ้		

ที่ขึ้นท่าเทียบเรือของภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตประมงน้ำจืดที่สำคัญ คือ ปลานิล 

มีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 เนื่องจากแหล่งผลิต 	

ปลานิลที่สำคัญประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ปลานิลเจริญเติบโตช้า และ

ระยะเวลาในการเลี้ยงยาวนานขึ้น 

 ด้านราคากุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือน

มกราคม - ตุลาคม 2555 ลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 เนื่องจาก 	

การส่งออกลดลง โดยเฉพาะความต้องการในสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น อนึ่งในช่วง

ต้นปี 2555 ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการรักษาเสถียรภาพกุ้งขาวแวนนาไมโดยระบบเครือข่ายแบบกลุ่ม 

(Shrimp Cluster) ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2555  
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	 4)		สาขาบริการทางการเกษตร ในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ	 2.9 เนื่องจากการขยาย

พื้นที่ปลูกพืชที่สำคัญและมีการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรทดแทนการขาดแคลนแรงงาน

มากขึ้น อาทิ การปลูกข้าว และอ้อยโรงงาน โดยเฉพาะข้าวที่เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ 	

เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ทำให้มีการใช้บริการเตรียมดินเพิ่มขึ้น และมีการใช้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

		 5)		สาขาป่าไม้ ในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ	 1.4 เนื่องจากปริมาณไม้ยางพาราท่อน 	

เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายการตัดโค่นต้นยางพาราเก่าอายุ 30 ปี จำนวน 500,000 ไร่ ในระหว่างปี 

2555 - 2556 เพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ดีและเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายางพารา 	

ในประเทศ สำหรับปริมาณผลผลิตและมูลค่าการส่งออกน้ำผึ้ง และครั่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปี 2554 ส่วนปริมาณผลผลิตถ่านไม้ลดลงตามความต้องการใช้ภายในประเทศ  

	

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556 
	 	

	 คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี	 2556	 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ	 3.5	 –	 4.5			

เมื่อเทียบกับปี 2555 ภายใต้ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  	

อยา่งไรกต็าม ในชว่งปลายป ี2555 เริม่มสีญัญาณภยัแลง้ในหลายพืน้ทีข่องประเทศ และมแีนวโนม้

ว่าจะเกิดภัยแล้งที่ค่อนข้างรุนแรงในประเทศไทยในช่วงปี 2556 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 	

ภาคเกษตร นอกจากนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมัน ที่ยังมี

ความผันผวน และอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าเกษตร และการส่งออก

สินค้าเกษตรของไทย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าว

อย่างใกล้ชิด เพื่อการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ (ตารางที่ 2) 

	

ตารางที่	2	อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

          หน่วย: ร้อยละ 

																										สาขา	 2555	 2556	

	 ภาคเกษตร 4.0 3.5 – 4.5 

    พืช 5.5 4.0 – 5.0 

    ปศุสัตว์ 3.2 1.8 – 2.8 

    ประมง -2.7 -0.2 – 0.8 

    บริการทางการเกษตร 2.9 2.5 – 3.5 

    ป่าไม้ 1.4 0.5 – 1.5 

	

	 ที่มา	 :		 ประมาณการโดยสำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร			

	 	 	 	 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



35Annual Report 2012 Office of Agricultural Economics 

	 1)		สาขาพืช คาดว่าขยายตัวในช่วงร้อยละ	 4.0	 –	 5.0 หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย  	

โดยพืชที่สำคัญหลายชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา 

และปาล์มน้ำมัน เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรและการควบคุมการแพร่ระบาด

ของศัตรูพืชที่ดี สำหรับผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามเนื้อที่ให้ผลที่

เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกในช่วงหลายปีที่ผ่าน นอกจากนี้ ไม้ผล เช่น ลำไย ทุเรียน 

มังคุด เงาะ และส้มเขียวหวาน มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคา

ผลผลิตพืช ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี 2555 ส่วนการส่งออกขึ้นอยู่กับทิศทางของ

เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่มีความแปรปรวน อาจส่งผลกระทบต่อ

แหล่งเพาะปลูกธัญพืชที่สำคัญ ทำให้ราคาธัญพืชและอาหารของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ 

	 2)	สาขาปศุสัตว์	คาดว่าขยายตัวในช่วงร้อยละ	 1.8	 –	 2.8 เนื่องจากเกษตรกรมีการ

ขยายการผลิต การบริหารจัดการการเลี้ยงที่ดี การปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม รวมถึง

กระบวนการควบคุม และมีการเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การผลิตในสาขา

ปศุสัตว์ยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และ

ตน้ทนุการผลติทีส่งูขึน้ สำหรบัความตอ้งการบรโิภคทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ

ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการของผู้บริโภคในประเทศมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก ขณะที่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งเป็น 	

ตลาดหลักของเนื้อไก่ยังมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้น ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งประกาศ

ยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 จะส่งผลให้ 	

การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี สำหรับราคาปศุสัตว์ใน 	

ปี 2556 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งไก่เนื้อและสุกร เนื่องจากความต้องการที่มีแนวโน้ม 	

ขยายตวัเพิม่ขึน้ทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ขณะทีร่าคาไขไ่กแ่ละนำ้นมดบิมแีนวโนม้

ทรงตัว โดยยังมีความเสี่ยงจากคุณภาพผลผลิตซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อราคาน้ำนมดิบของ

เกษตรกร ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีการปรับแผนการผลิต โดยมีการปลดแม่ไก่ยืนกรง 	

เร็วขึ้นและปรับลดปริมาณการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ นอกจากนี้ราคา

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยที่อาจทำให้ราคาสินค้าปศุสัตว์ 	

ในปี 2556 ปรับตัวสูงขึ้น 

	 3)	สาขาประมง คาดว่าขยายตัวในช่วงร้อยละ	 (-0.2)	 -	 0.8 เนื่องจากการผลิตประมง 	

น้ำจืดและประมงทะเลยังอยู่ในภาวะทรงตัว โดยปริมาณผลผลิตประมงน้ำจืดขึ้นอยู่กับ 	

การวางแผนการผลิตและสภาพภูมิอากาศ ส่วนประมงทะเลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและ

ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ประกอบกับยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องโรคระบาดที่

เกษตรกรต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวน ก็จะทำให้

ผลผลิตลดลง สำหรับสถานการณ์ด้านราคา คาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้อาจปรับตัว 	

เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีตรงตามความต้องการของตลาด 
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 ด้านการค้า คาดว่าจะยังคงขยายตัวตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศผู้นำเข้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น 

จะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ สำหรับตลาดภายในประเทศมีแนวโน้ม 	

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองเริ่มเปลี่ยนโดยหันมาบริโภค 	

กุ้งแช่แข็งพร้อมปรุงแทน  

	 4)		สาขาบริการทางการเกษตร คาดว่าขยายตัวในช่วงร้อยละ	2.5	 –	 3.5 เนื่องจากการ

ขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชที่สำคัญหลายชนิดเพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจทางด้านราคา อาทิ ข้าว และ

อ้อยโรงงาน ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ทำให้มีการใช้เครื่องจักร

ทดแทนมากขึ้น ส่งผลให้มีกิจกรรมการให้บริการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น

ตามไปด้วย  

	 5)		สาขาป่าไม ้ คาดว่าขยายตัวในช่วงร้อยละ	 0.5	 –	 1.5 เนื่องจากนโยบายการโค่น 	

ต้นยางพาราเก่าอายุ 30 ปี จำนวน 500,000 ไร่ ระหว่างปี 2555 - 2556 ที่สำนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2556 ประมาณ 

260,000 ไร่ และคาดว่ามูลค่าผลผลิตและการส่งออก น้ำผึ้ง ครั่ง และยางไม้ธรรมชาติ  	

จะเพิม่ขึน้เลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัป ี2555 เนือ่งจากตลาดยงัมคีวามตอ้งการทัง้ในและตา่งประเทศ	

ส่วนการผลิตถ่านไม้และไม้ฟืนมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ที่ลดลง 

	

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
	

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  	

เน้นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทั้ง นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก	

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ซึ่งเป็นการดำเนินงานหลักของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น คือ การพัฒนาการผลิตและ 	

สร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ปัจจัยสนับสนุน และนโยบายที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่แผนงานและ 	

งบประมาณปี 2556  

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์และเสนองบประมาณตามลำดับขั้นตอน

ของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม 19 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 	

ปี 2556 รวมทั้งสิ้น 77,137.97 ล้านบาท จำแนกตามนโยบาย คือ (1)	นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดำเนินการในปีแรก	 จำนวน	 42,433.94	 ล้านบาท ประกอบด้วย การส่งเสริมการบริหาร

จัดการน้ำอย่างบูรณาการ 38,143.35 ล้านบาท การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้ 1,067.55 ล้านบาท การเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
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อาเซียน 267.47 ล้านบาท  การให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/ 	

กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร 1,279.82 ล้านบาท สนับสนุนการรับจำนำสินค้าเกษตร 1,590.83 

ล้านบาท และการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 84.92 ล้านบาท 

(2)	นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	จำนวน	33,509.96	ล้านบาท ประกอบด้วย 

การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 15,670.08 ล้านบาท การพัฒนาเกษตรกรและองค์กร

เกษตรกร 11,151.30 ล้านบาท และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน 

4,180.69 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและ

สหกรณ์ 2,507.90 ล้านบาท และ (3)	นโยบายที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

จำนวน	 1,194.07	 ล้านบาท ประกอบด้วย การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	จำแนกตามนโยบาย



 จากวิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร	 เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรในปี 2556 จำนวน 77,137.97 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด 	

ตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 	

สาขาเกษตร 1.47 ล้านล้านบาท 2) เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 3) ขยายพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่าปีละ 2 แสนไร่ 4) เกษตรกรเกิดความ

มั่นคงในอาชีพและรายได้ทางการเกษตร 5) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี

คุณภาพมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ 6) พื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัย 	

สัตว์น้ำได้รับการบริหารจัดการ 7) เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพ  	

8) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาค และ 9) เกษตรกรได้รับ

ความรู้และทักษะประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน 

	

นโยบายที่ดิน	

ทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	

2%
นโยบายปรับ	

โครงสร้าง	

เศรษฐกิจภาค	

43%	

นโยบายเร่งด่วนที่จะ	

เริ่มดำเนินการในปีแรก	

55%

1,194.07	ล้านบาท	

33,509.96	ล้านบาท	 42,433.94	ล้านบาท	
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การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัด  
พ.ศ. 2557 - 2560 
	

	 สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไดบ้รูณาการกบัหนว่ยงาน

ทุกภาคส่วนจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อให้มีการขับเคลื่อนและสอดคล้องกับ 	

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559 และ 	

แผนพัฒนาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มอบหมายให้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 – 11 ซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วน

ภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลักร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  และ 	

ส่วนราชการ ต่าง ๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ 

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในระดับกลุ่มจังหวัด	 พ.ศ.	 2557	 -	 2560” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ และโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)  เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาทำให้

ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่  

 กระบวนการจัดทำได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรในทุกมิติ จากผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรมาประกอบการวิเคราะห์

ศักยภาพตามหลักทฤษฏี และเทคนิคทางวิชาการ  พร้อมทั้งยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา 	

การเกษตรของกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 – 11  	

รับผิดชอบ  และนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ผ่านเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มี 	

ส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร 	

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และ 53/2 ที่กำหนดให้จังหวัด/ 	

กลุ่มจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในระดับกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560  มีความ

แตกต่างกันไปตามศักยภาพของพื้นที่ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การมุ่งเน้น 	

การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

การสร้างระบบธุรกิจเกษตร และการพัฒนาความสามารถของกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร

การส่งเสริมการเตรียมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาทรัพยากรการผลิตการเกษตรให้มี 	

ความสมดุลรวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนห่วงโซ่การผลิต 
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 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในระดับกลุ่มจังหวัดในป ี2555 ได้ดำเนินการ

เรยีบรอ้ยแล้ว 11 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 1.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	1 (เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) 2.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) 3.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1 (อุดรธานี 

หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) 4.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น 

ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์) 5.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 1	

(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ) 6.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 2	

(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) 7.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	2 (ชัยนาท 

ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 8.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) 9.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	 2 (สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) 10.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา 

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 11.	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

 นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปี 2556 รวม 7 กลุ่มจังหวัด 

ประกอบด้วย 1.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)	2.กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง	 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) 3.กลุ่มจังหวัดภาค	

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 4.กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน	1	(สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี) 5.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	

1 (ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี) 6.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	 (ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด) 7.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง 

สุราษฎร์ธานี) 

 ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ 	

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดเพื่อเติมเต็ม ต่อยอด แผนงาน-

โครงการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโดยงบประมาณปกติ  

งบพัฒนาจังหวัด หรืองบประมาณอื่นๆ ให้สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึง

ปลายน้ำ โดยเฉพาะแผนงาน-โครงการที่สำคัญและเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินงาน

หรือพัฒนาในภาพรวมของหลายๆ จังหวัดที่ติดต่อกัน หรือในลักษณะภาพรวมของ 	

กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับนโยบายการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ของรัฐบาลที่จะ

ดำเนินการ เช่น แผนงานด้านปศุสัตว์และด้านประมงของกลุ่มจังหวัดที่กำหนดให้รองรับกับ

การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อการป้องกันและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  	

ส่วนแผนงานด้านพืชรองรับกับการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อการสร้างสมดุลระหว่าง 

อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร (Matching Demand and Supply) ได้อย่างสอดคล้อง

กับสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ส่งผลให้การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 	

มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมสามารถขับเคลื่อนในลักษณะมหภาค ที่สัมพันธ์ เกื้อหนุน  	

ซึ่งกันและกัน  
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ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร  
ปี พ.ศ. 2556-2559  
	

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผลมาจากกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและ 	

เป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จนเกิดภาวะที่เรียกว่า “โลกร้อน” ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศของโลก และชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ  โดยเฉพาะภาคเกษตรซึ่งต้องพึ่งพา

ดินฟ้าอากาศ ความผันผวนของสภาพอากาศ ทำให้ผลผลิตเสียหาย กระทบต่อรายได้  	

ทรัพย์สิน วิถีชีวิต ความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศและของโลก ซึ่งนับวันจะเกิด 	

บ่อยครั้งและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น   

	 คณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ ์ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ

จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร  	

เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง 	

การดำเนินงานพัฒนาการเกษตรภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ 	

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 – 2559 ระดมความเห็นจาก 	

ภาคประชาสังคมเพื่อนำมาปรับยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 และมอบหมายให้หน่วยงาน 	

ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป  

	 การจดัทำยทุธศาสตรก์ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศดา้นการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559 คอื	

สนับสนุนการพัฒนาเกษตรที่มีภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความมั่นคงด้านอาหาร   	

รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  โดยการปรับการผลิต 	

สู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรคาร์บอนต่ำ โดยความสมัครใจ รวมทั้งคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน  ซึ่งการจะบรรลุการพัฒนา 	

ในทิศทางดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการวิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีกลไกสนับสนุนทางการเงิน

และการพัฒนาศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องในภาคเกษตรทุกภาคส่วนให้เกิดการรับรู้  ความเข้าใจ 

เพื่อมีส่วนร่วมในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

 สำหรับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559 

กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตร	 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” โดยมีพันธกิจหลักคือ (1) การสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการ
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ปรับตัวของภาคเกษตรและการลดการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก (2) การพัฒนา

ขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรการเกษตร ที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ 	

การผลติและการผลติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม (3) การวจิยั พฒันาองคค์วามรู ้(4) การสง่เสรมิ	

การเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ เทคโนโลยี การค้า การลงทุน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้

ภาคเกษตรสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (2) มีส่วนร่วมในการบรรเทา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างเหมาะสม  (3) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและจัดการ 	

องค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (4) ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของสังคมและ

ประชาคมโลก ในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกษตร 

	 ทัง้นี ้มเีปา้ประสงค ์ (1) เพือ่ใหเ้กดิรายไดจ้ากภาคเกษตรเพยีงพอทีจ่ะรกัษาพืน้ทีเ่กษตร

และกำลังแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งการจูงใจคนรุ่นใหม่เข้าสู่กำลังแรงงานภาคเกษตร

มากขึ้น เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร  (2) ภาคเกษตรมีส่วนร่วมในการเก็บกักและช่วย

ประชาคมโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก ที่สอดคล้องความสามารถของเกษตรกร โดยการ

ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ (3) มีองค์ความรู้ มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เพื่อการปรับตัว การสร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตร การลดการปล่อยและการเก็บกักก๊าซ 	

เรือนกระจกที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ (4) มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

ความสำเร็จ ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างโอกาส และ

ความเท่าเทียมกันในสังคม อันประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประกอบด้วย  	

2 กลยุทธ์ คือ (1) เตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกัน (2) การลดผลกระทบจาก 	

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การเก็บกักและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร		

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ (1) คือการพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ก๊าซเรือนกระจก  	

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการปรับระบบการผลิตสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร	

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ (1) การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลง 	

สภาพภูมิอากาศ (2) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  	

(3) การเพิ่มศักยภาพบุคลากร (4) การพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับ 	

ต่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (5) สร้างกลไกในการติดตาม ขับเคลื่อน 	

การพัฒนาการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ  

 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 – 2559   	

จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร เกิดการ 	

บรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเปน็ระบบ กอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล	

เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน สามารถรองรับและบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตรของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2555 - 2559  
	

 การพัฒนาการเกษตร ถือเป็นหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่

ก่อนจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนถึง

ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 - 2559) การที่ภาคเกษตรไทยจะต้องเผชิญหน้ากับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีพลวัตสูงในปัจจุบัน รวมถึง

วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปอันส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน

ศูนย์รวมการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ซึ่งการค้าเกษตรกับต่างประเทศ จะต้องมี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพการทำงานสูง เพื่อสามารถดำเนินงานตั้งแต่วางแผนการ

เจรจา การสร้างความร่วมมือภาคเกษตรกับต่างประเทศ และการประสานงานกับภาคเกษตร

ในท้องถิ่นและในต่างประเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิตได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภคภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 	

มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 

2559) โดยในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกระบวนการเจรจาข้อมูล 	

ข่าวสาร การแก้ไขปัญหา และการสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ รวมถึง

การบริหารจัดการด้านการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ภาคการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

ของประเทศไทยดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 สำหรับยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  	

พ.ศ. 2555 - 2559 ไดผ้า่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร

และสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดย

มีวิสัยทัศน์ “สร้างความเชื่อมั่นผลิตผลเกษตรและอาหารของไทย	การเกษตรต่างประเทศ

กว้างไกลในสากล	ประสิทธิผลยั่งยืน”  และมีพันธกิจหลักคือ การประสานงาน ดำเนิน

กระบวนการเกี่ยวกับการเจรจา การนำเสนอ และการสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคของ

ผลิตผลเกษตรและอาหาร ดำเนินการส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐาน แก้ไข

ปัญหาด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมทั้งการแก้ปัญหาด้านเทคนิคของผลิตผลเกษตร

และอาหารไทยในตลาดตา่งประเทศ รวมทัง้ศกึษาและตดิตามขอ้มลูขา่วสาร ความเคลือ่นไหว

เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการด้านการเกษตรของต่างประเทศ ทางด้านการค้าผลิตผลเกษตร

และอาหาร การลงทุนภาคเกษตร และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างประเทศ 

ตลอดจนการจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านต่างประเทศ และการร่วมมือกับ 	
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ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา วิชาการ 	

ด้านการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ประกอบด้วยประเด็น

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 ยุทธศาสตร์ที่	 1 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเจรจา การนำเสนอ และแก้ปัญหา 	

ภาคเกษตรกับต่างประเทศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) เตรียมความพร้อมสำหรับ

กระบวนการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และการแก้ปัญหา 	

ดา้นเทคนคิของสนิคา้เกษตรและอาหารในเวทรีะหวา่งประเทศ (2) พฒันากลไกการตอบสนอง

เพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วในกรณีที่ผลิตผลเกษตรและอาหารไทยมีปัญหาด้านคุณภาพ 	

ในตลาดปลายทาง และ (3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ  

	 ยุทธศาสตร์ที่	 2 พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร 	

ตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ ์(1) สง่เสรมิการประสานงานเพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหว

ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดต่างประเทศ และการลงทุน 	

ภาคเกษตรจากต่างประเทศ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ความตอ้งการสนิคา้เกษตรและอาหารในตลาดตา่งประเทศทัง้ปจัจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต	

(3) จัดระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ และ (4) ติดตาม

ความเคลื่อนไหว ผลักดันและสนับสนุนการกำหนดมาตรการ และการมีส่วนร่วมเพื่อแสดง

จุดยืนและท่าทีของประเทศไทยในการกำหนดกฎเกณฑ์ระดับนานาชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคเกษตร 

	 ยุทธศาสตร์ที่	 3 พัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ และองค์การ

ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) พัฒนาความร่วมมือในลักษณะความเป็น 	

หุ้นส่วนกับประเทศผู้ให้และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่ภูมิภาคต่างๆ (2) ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนา 

และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับต่างประเทศ และ (3) ส่งเสริมให้มีการจัดทำและดำเนิน 	

แผนงาน/โครงการตามความตกลงกับต่างประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรและ 	

การบริหารงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถรองรับการขยายตัวด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหารทั้งในตลาดเดิมและ 	

ตลาดใหม่ (2) สร้างเสริมสมรรถนะที่สำคัญให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน

การเกษตรต่างประเทศอย่างเป็นระบบ (3) สนับสนุนการสร้างกลไกภาครัฐในการขับเคลื่อน 

และติดตามงานด้านการเกษตรต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 
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งานบูรณาการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ปี 2555 
	 	

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลด้าน

การเกษตรทำใหข้อ้มลูมคีวามหลากหลาย ทัง้ชนดิสนิคา้ และรายการ สง่ผลใหม้คีวามซำ้ซอ้น		

ความแตกต่างกัน  และเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและคุณภาพข้อมูลอย่างยั่งยืน  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดนโยบายให้มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้าน

การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นแนวทาง

การพัฒนาข้อมูลด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการ

การดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้าน

การเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน 

กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง  เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูล  ตั้งแต่ขบวนการวางแผน 

การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่  การวิเคราะห์ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล  ภายใต้การกำกับดูแล

โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายพิจารณาข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตร 	

ที่เป็นเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการ 

ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล

ด้านการเกษตร ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง  และแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา

คุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับภาค จำนวน 6 คณะ รวมทั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล

ด้านปศุสัตว์ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านประมง จำนวน 2 คณะ  

	 ป ี2554 คณะกรรมการพฒันาคณุภาพขอ้มลูดา้นการเกษตรกำหนดใหม้กีารดำเนนิการ

จัดทำข้อมูลด้านพืช โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับภาค เริ่มดำเนินงาน

ตั้งแต่ปลายปี 2554  โดยเน้นการบูรณาการงานตั้งแต่ ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการ

ยอมรับตั้งแต่ผู้ให้ข้อมูล คือ เกษตรกร  ผู้จัดทำวิเคราะห์ข้อมูล คือ หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 

และผู้ใช้ข้อมูล เช่น ผู้บริหาร หรือภาคเอกชน   

 สำหรับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ระดับภาค เน้นการจัดทำ

ขอ้มลูอยา่งเปน็กระบวนการ มแีผนปฏบิตังิานอยา่งชดัเจน และการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น	

โดยมีขั้นตอน คือ ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องของวิชาการ คำนิยาม	 ระเบียบวิธีการสำรวจ  

กำหนดแผนการปฏิบัติงาน จัดทำกรอบตัวอย่าง สำรวจข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์

เบือ้งตน้นำเสนอคณะทำงานพฒันาคณุภาพขอ้มลูดา้นพชื ระดบัภาคเสนอ คณะอนกุรรมการ

พัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรด้านพืช ให้ความเห็นชอบและประมวลภาพรวมเพื่อ 	

เผยแพร่ต่อไป 

ด้านสารสนเทศการเกษตร 
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 สินค้าเกษตรที่สำคัญคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช 

กำหนดให้คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับภาค ดำเนินการจำนวน 7 ชนิด

สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน ของปีเพาะปลูก 2554/55  

ข้าวนาปรัง ปี 2555  สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน  เนื่องจากเป็นสินค้าสำคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ  

 ทั้งนี้การบูรณาการพัฒนาคุณภาพข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้าอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นของ

แต่ละภาค ให้เป็นไปตามมติข้อตกลงของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช  	

ระดับภาคเห็นสมควรและเหมาะสม ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ 

และมันฝรั่ง ของปีเพาะปลูก 2554/55  รวมทั้ง ลำไย  ลิ้นจี่  ส้มเขียวหวาน ของปี 2555   	

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ของปี 2555 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ได้เห็นชอบผลการ

ดำเนนิการ ป ี2555 ดา้นขอ้มลูพชืเศรษฐกจิหลกัทีส่ำคญั 11 ชนดิ คอื ขา้วนาป ีขา้วโพดเลีย้งสตัว	์	

มนัสำปะหลงัโรงงาน  ของปเีพาะปลกู 2554/55  และขา้วนาปรงั  ทเุรยีน  เงาะ  มงัคดุ  ลองกอง		

ลำไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน ปี 2555 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา

คุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับภาค รวม 7 ชนิด คือ สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลม์นำ้มนั 

หอมแดง กระเทยีม หอมหวัใหญ ่และมนัฝรัง่  ของปเีพาะปลกู 2554/55		

 สำหรับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และ 	

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านประมง ได้ดำเนินการพิจารณา

กำหนดชนิดสินค้าและวิธีการที่จะดำเนินการ โดยชนิดสินค้าด้านปศุสัตว์ เช่น สุกร ไก่เนื้อ 

ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม เป็นต้น และชนิดสินค้าด้านประมง เช่น กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ปลาน้ำจืด

เพาะเลี้ยง เป็นต้น พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านปศุสัตว์ และ 	

คณะทำงานพฒันาคณุภาพขอ้มลูดา้นประมง เพือ่จดัทำขอ้มลูปศสุตัว ์และประมงใหเ้ปน็เอกภาพ	

 ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการบูรณาการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ “การมีส่วนร่วมและการเป็น

เจ้าของข้อมูลร่วมกัน”  เพื่อนำข้อมูลคุณภาพเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย

พัฒนาการเกษตรของประเทศ การบริหารจัดการผลผลิต  และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

มากยิ่งขึ้น สุดท้ายคุณค่าของคุณภาพข้อมูลกลับคืนสู่ต้นน้ำสายหลัก คือ “เกษตรกร”
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ตัวชี้วัดฐานะทางเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน  
ของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน 
	

	 ในปจัจบุนัการแขง่ขนัทางดา้นการผลติและการคา้ไดท้วคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ทกุขณะ	

จากการเข้าสู่ยุคของการค้าเสรีของประเทศต่างๆ ตามข้อตกลงขององค์การค้าโลก และ 	

โดยเฉพาะกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN  Economic Community:AEC)			

มีผลกระทบกับการผลิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตร ซึ่งมีถึง 5.8 ล้านครัวเรือน 

แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐได้มีนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่อง  	

ดิน น้ำ พันธุ์พืช-สัตว์ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป 	

สินค้าเกษตร การผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับโครงสร้าง 	

การผลติเพือ่การแขง่ขนั การใหค้วามสำคญัในการสง่เสรมิการผลติการรวมกลุม่ และการตลาด	

รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ดี

และมีความสุขมากขึ้น  ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรในช่วง 

4 ปีที่ผ่านมา พบว่า 

	 รายไดเ้งนิสดเกษตร ทัง้ประเทศมอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 2 จากปเีพาะปลกู 2551/52 

ถึงปีเพาะปลูก 2554/55 โดยเมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวลดลง 	

ร้อยละ 3.81 สาเหตุมาจากราคาสินค้าเกษตรหลัก คือ ยางพารา ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่า 	

ในช่วงปลายปี 2553 และต้นปี 2554 จะมีราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น  แต่เป็นเพียงระยะ

เวลาสั้น ส่วนสินค้าที่สำคัญอื่น เช่น ปาล์มน้ำมันและผลไม้มีราคาสูงขึ้นเล็กน้อย และ 	

มปีรมิาณการผลตินอ้ยกวา่ เมือ่เทยีบกบัยางพารา ภาคทีม่รีายไดเ้งนิสดเกษตรขยายตวัในอตัรา

เพิ่มสูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 7.02  เนื่องจากราคาสินค้าสำคัญ 	

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน (ตารางที่	1)

ตารางที่	1		รายได้เงินสดเกษตร			 	 	 	 	 														หน่วย	:	บาทต่อครัวเรือน	

	 ภาค/ปีเพาะปลูก	 2551/52	 2552/53	 2553/54	 2554/55*	 อัตราการขยายตัว

 ประเทศ 132,184 135,351 137,175 140,565 2.00 

 เหนือ 142,263 145,063 144,049 161,745 3.85 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 62,227 64,114 67,982 76,505 7.02 

 กลาง 254,378 264,817 267,598 269,663 1.87 

 ใต้ 210,493 213,788 215,122 184,565 -3.81 

	
ที่มา	:	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

หมายเหตุ*	:	ปีเพาะปลูก	2554/55	เป็นผลสำรวจเบื้องต้น		ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลสำรวจ
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	 รายได้เงินสดสุทธิเกษตร ทั้งประเทศ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33  	

จากปีเพาะปลูก 2551/52 ถึงปีเพาะปลูก 2554/55 ซึ่งเมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคใต้  	

มีอัตราการขยายตัว ลดลงร้อยละ 9.46 สาเหตุมาจากราคาสินค้าเกษตรหลัก คือ ยางพารา  	

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตเช่น ปุ๋ย ยา น้ำมัน แรงงาน มีราคาสูงขึ้น 

ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่วนภูมิภาคอื่นมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.82 จึงเห็นได้ว่าราคาสินค้าเกษตรและ 	

ราคาต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่สัมพันธ์กันและมีผลต่อรายได้ครัวเรือนเกษตร คือ 

ราคาขายสินค้าเกษตรและต้นทุนการผลิต  (ตารางที่	2)

	
ตารางที่	2		รายได้เงินสดสุทธิเกษตร		 	 	 	 	 							หน่วย	:	บาทต่อครัวเรือน	

	 ภาค/ปีเพาะปลูก	 2551/52	 2552/53	 2553/54	 2554/55*	 อัตราการขยายตัว

 ประเทศ 57,473 58,632 56,812 57,448 0.33 

 เหนือ 60,458 62,864 60,669 65,609 2.12 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 20,304 21,425 24,161 30,917 14.82 

 กลาง 82,246 85,186 82,776 91,152 2.84 

 ใต้ 141,749 140,813 137,329 102,632 -9.46 

	
ที่มา	:	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

หมายเหตุ	*	:	ปีเพาะปลูก	2554/55	เป็นผลสำรวจเบื้องต้น		ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลสำรวจ

	 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เป็นรายได้รวมของครัวเรือนที่ได้รับจากกิจกรรม 	

นอกการเกษตร พบว่า ทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 จากปีเพาะปลูก 

2551/52 ถึงปีเพาะปลูก 2554/55 เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  	

มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 7.90 ส่วนภาคใต้มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 

5.65  ซึ่งจะสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกับรายได้เงินสดสุทธิเกษตร  (ตารางที่	3)

ตารางที่	3		รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		 	 	 	 	 							หน่วย	:	บาทต่อครัวเรือน 

	 ภาค/ปีเพาะปลูก	 2551/52	 2552/53	 2553/54	 2554/55*	 อัตราการขยายตัว

 ประเทศ 145,201 146,577 153,155 157,114 2.84 

 เหนือ 126,635 130,558 138,647 145,729 4.93 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 110,524 112,349 122,644 138,305 7.90 

 กลาง 196,911 197,331 211,187 225,920 4.92 

 ใต้ 228,191 227,242 227,789 187,835 -5.65 

	
ที่มา	:	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

หมายเหตุ	*	:	ปีเพาะปลูก	2554/55	เป็นผลสำรวจเบื้องต้น		ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลสำรวจ
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	 ทรัพย์สินเกษตรปลายป ี ทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 จากปี

เพาะปลูก 2551/52 ถึงปีเพาะปลูก 2553/54 โดยทรัพย์สินทางการเกษตรถือเป็นทรัพยากร

หรือปัจจัยหลักในการผลิตของเกษตรกร ทรัพย์สินเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดิน เครื่องมือ

เครื่องจักร และเงินทุนที่ใช้ประกอบกิจกรรมเกษตร เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคเหนือ

และภาคกลางมีอัตราการขยายตัวลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือ มีอัตราลดลงร้อยละ 6.22  ทั้งนี้ 

ที่ดินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเกษตรมากที่สุด  (ตารางที่	4)

ตารางที่	4		ทรัพย์สินเกษตรปลายปี			 	 	 	 	 							หน่วย	:	บาทต่อครัวเรือน	

	 ภาค/ปีเพาะปลูก	 2551/52	 2552/53	 2553/54	 2554/55*	 อัตราการขยายตัว

 ประเทศ 961,878 1,019,088 1,007,005  na 2.32 

 เหนือ 631,115 613,372 555,090 na -6.22 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 733,254 771,401 748,473 na 1.03 

 กลาง 1,821,712 1,819,758 1,796,949 na -0.68 

 ใต้ 1,318,045 1,486,457 1,587,557 na 9.75 

	
ที่มา	:	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

หมายเหตุ	*	:	ปีเพาะปลูก	2554/55	เป็นผลสำรวจเบื้องต้น		ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลสำรวจ

 หนี้สินปลายปี ทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.84 จากปีเพาะปลูก 

2551/52 ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สิน ถึงปีเพาะปลูก 2553/54 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีหนี้สิน

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้เงินทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการผลิต

ในภาคเกษตร และกิจกรรมอื่น รวมทั้งเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เช่น 

กองทนุหมูบ่า้น กเ็ปน็ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหเ้กษตรกรกูเ้งนิมาลงทนุในกจิกรรมตา่ง ๆ ของครวัเรอืน  

(ตารางที่	5)

ตารางที่	5		หนี้สินปลายปี		 	 	 	 	 																					หน่วย	:	บาทต่อครัวเรือน	

	 ภาค/ปีเพาะปลูก	 2551/52	 2552/53	 2553/54	 2554/55*	 อัตราการขยายตัว

 ประเทศ 54,409 54,061 59,808  na 4.84 

 เหนือ 74,098 76,321 86,899 na 8.29 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 51,560 49,498 55,735 na 3.97 

 กลาง 61,604 58,524 61,433 na -0.14 

 ใต้ 30,666 33,733 36,378 na 8.92 

	
ที่มา	:	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

หมายเหตุ	*	:	ปีเพาะปลูก	2554/55	เป็นผลสำรวจเบื้องต้น		ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลสำรวจ



52 รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรดังกล่าวข้างต้น  

แสดงให้เห็นถึงฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกร ช่วยให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง

ปัญหานำไปสู่การกำหนดนโยบายมาตรการ และแนวทางแก้ไข เพื่อให้ภาคการเกษตรของ

ไทยเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในเวทีการค้าโลก และ

เกษตรกรมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร 
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สารสนเทศการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน 
(ASEAN Food Security Information System) 
	

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนมี 	

การเคลือ่นยา้ยสนิคา้ บรกิาร การลงทนุและแรงงานฝมีอื อยา่งเสร ีรวมทัง้เปน็การรวมตวัเพือ่

สร้างอำนาจการต่อรองในเวทีการค้า นอกจากนี้ยังนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ

ความชำนาญระหว่างกัน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยให้ภูมิภาค

อาเซียนมีความแข็งแกร่ง จึงมีการศึกษา วิจัยและตั้งคำถามว่าทิศทางของประเทศไทยจะเป็น

อย่างไร มีผู้ได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านการค้า การลงทุน ฐานการผลิต หรือแรงงาน และ           

ควรเตรียมการอย่างไร การที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ต้องอาศัยข้อมูลทั้งข้อมูลภายใน

ประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลของกลุ่มประเทศ

อาเซียน ได้แก่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations: FAO) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States 

Department of Agriculture: USDA) แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งดำเนินการและพัฒนาคลังข้อมูลของประเทศ

อาเซียนให้สามารถตอบสนองข้อมูล  ความมั่นคงด้านอาหารที่ครบถ้วน ทันสมัย รวมทั้งการ

คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า สนับสนุนการจัดทำนโยบาย และการวิเคราะห์สถานการณ์

ความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาค  

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกระทรวงเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน

บวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) สร้างฐานข้อมูลของสินค้าอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว  	

ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ออ้ยโรงงาน ถัว่เหลอืง และ มนัสำปะหลงั ภายใตโ้ครงการระบบสารสนเทศ

เพื่อความมั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน (ASEAN Food Security Information 

System: AFSIS) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือการพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรและ 	

การพฒันาบคุลากร สำหรบัการพฒันาระบบสารสนเทศการเกษตรไดด้ำเนนิการสรา้งฐานขอ้มลู	

ประกอบด้วยข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา ราคาขายปลีก ราคา 

FOB และ CIF ปริมาณและมูลค่านำเข้า ส่งออก ปริมาณการใช้ในประเทศ สต๊อก จำนวน

ประชากร แรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคเกษตร (Gross Domestic Product: 

GDP) และการใช้ที่ดิน เป็นรายประเทศตั้งแต่ปี 2528 ถึงปีปัจจุบัน ส่วนการจัดทำ 	

ข้อมูลล่วงหน้าทั้งด้านการผลิตและการตลาด ได้จัดทำเป็นรายงาน 2 ประเภท คือ รายงาน

สถานการณ์ล่วงหน้าด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตร (Agricultural Commodity 

Outlook: ACO Report) และรายงานการเตอืนภยัดา้นการเกษตร (Early Warning Information:	

EWI Report) เผยแพร่ผ่านเวบไซต์ http://www.afsisnc.org/ ซึ่งได้จัดทำรายงานการเตือนภัย

ด้านการเกษตร ปี 2556  เมื่อเดือนกันยายน 2555 ดังนี้ 
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 ปี 2556 อาเซียนจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 212 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  	

3 ล้านตัน ประเทศไทยและเวียดนามเป็นทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่สำคัญ ซึ่ง 	

ประเทศไทยส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียนประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณส่งออกทั้งหมด 

ในขณะที่ประเทศเวียดนามส่งออกข้าวไปยังอาเซียน ร้อยละ 50 และได้เปรียบในเรื่อง

ประสทิธภิาพการผลติและราคา สว่นขา้วไทยครองตลาดอนัดบั 1 มานานจงึไดเ้ปรยีบในเรือ่ง

ของประสบการณ์การค้าข้าวคุณภาพสูง สภาพอากาศและความหลากหลายของพันธุ์ข้าว			

ในปี 2555 ยังมีคู่แข่งที่สำคัญคือประเทศอินเดียที่ผลิตข้าวได้มากเกินความต้องการ จึงเร่ง

ระบายข้าวในราคาต่ำเพื่อระบายสต็อก ทำให้ประเทศไทยและเวียดนามต้องลดราคาตาม 

นอกจากนี้ประเทศเมียนมาร์อาจเป็นคู่แข่งในการค้าข้าวในอนาคต เนื่องจากเริ่มตื่นตัวมีการ

สนบัสนนุการส่งออกมากขึ้น (ตารางที่ 1, แผนภูมิที่ 1) 

	

ตารางที่	1		ผลผลิตข้าวเปลือกจำแนกตามประเทศสมาชิกอาเซียน	(Paddy	production)	ปี	2554	-	2556

	

หน่วย: 1,000 ตัน 

	 	 	 	  การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

     ระหว่าง ระหว่าง


ประเทศ	 2554	 2555


2556

2554	กับ	2555												2555	กับ	2556	

     ปริมาณ	 ร้อยละ	 ปริมาณ	 ร้อยละ

 อาเซียน 206,513.46 208,198.22 211,953.97 1,684.76 0.82 3,755.75 1.80 

 บรูไน 2.15 2.38 2.62  0.23 10.91 0.24 10.21 

 กัมพูชา 8,249.45 8,416.94 8,521.00  167.49 2.03 104.06 1.24 

 อินโดนีเซีย 65,760.95 68,594.07 69,844.51  2,833.12 4.31 1,250.44 1.82 

 ลาว 3,105.20 3,722.70 3,823.69  617.51 19.89 100.99 2.71 

 มาเลเซีย 2,665.10 2,741.05 2,633.50  75.96 2.85 -107.55 -3.92 

 เมียนมาร์ 32,064.43 28,680.59 30,700.00  -3,383.84 -10.55 2,019.41 7.04 

 ฟิลิปปินส์ 16,684.06 17,809.79 18,066.96  1,125.73 6.75 257.17 1.44 

 สิงคโปร์ - - -  - - - - 

 ไทย 35,583.64 36,669.20 36,139.44  1,085.57 3.05 -529.77 -1.44 

 เวียดนาม 42,398.50 41,561.50 42,222.25  -837.00 -1.97 660.75 1.59 

ที่มา	:	http://www.afsisnc.org/publications/ewi-report
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	 แผนภูมิที่	1		ราคา	FOB	(US$)	ของข้าวจำแนกตามชนิดข้าวและประเทศ	ปี	2552	-	2555
		

	

	 ผลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวข์องภมูภิาคนี ้ป ี2556 มปีระมาณ 39 ลา้นตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1	

จากปี 2555 เนื่องจากประเทศผู้ผลิตหลัก ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนาม ขยายเนื้อที่

เพาะปลกูเปน็ผลมาจากราคาขา้วโพดทีอ่ยูใ่นเกณฑด์ ีแตป่ระเทศอนิโดนเีซยีซึง่เปน็แหลง่ผลติ

ใหญท่ีส่ดุของอาเซยีน ลดเนือ้ทีเ่พาะปลกูลงเนือ่งจากเกษตรกรปรบัเปลีย่นไปปลกูพชือาหารอืน่

ที่ได้ผลตอบแทนดีกว่า ส่วนผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย มีเพียงพอกับความต้องการใช้

ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม 	

ผู้ผลิตอาหารสัตว์เริ่มมีการใช้ข้าวสาลีทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางส่วนในสูตรอาหารสัตว์ 

ในช่วงเวลาที่ข้าวสาลีมีราคาถูกกว่า และรัฐกำหนดช่วงเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

(ตารางที่ 2) 

 ในภาพรวมปี 2556 ปริมาณการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภูมิภาคนี้ มีประมาณ 44 ล้าน

ตันใกล้เคียงกับ  ปี  2555 ต้องนำเข้าจากประเทศนอกอาเซียนประมาณ 5 ล้านตัน และคาดว่า

จะมีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรม

การเลีย้งสตัวด์งักลา่ว แนวโนม้ความตอ้งการขา้วโพดเลีย้งสตัวข์องทัง้ภมูภิาคจงึนา่จะมเีพิม่ขึน้	

ในขณะทีแ่นวโนม้ผลผลติขา้วโพดของประเทศไทยลดลง เนือ่งจากพชือืน่ เชน่ มนัสำปะหลงั	

ทนต่อภัยแล้งได้ดีกว่า และอ้อยโรงงานให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งบางปีเกษตรกรผลิตได้ 	

ไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ   ทำให้ต้องนำเข้าจากประเทศลาวและเมียนมาร์ 
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 ผลผลิตอ้อยโรงงานของอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2556 เนื่องจากทุกประเทศ

ขยายเนื้อที่เพาะปลูกยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 

ในอาเซียนขยายเนื้อที่เพาะปลูก จากการที่เกษตรกรตอบสนองต่อราคาที่เพิ่มขึ้น ประเทศ 	

ในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่จะผลิตน้ำตาลได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงจำเป็นต้องพึ่งพา

การนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศ ยกเว้นประเทศไทยซึ่งสามารถผลิตน้ำตาลเพื่อบริโภค 	

ในประเทศได้เพียงพอต่อความต้องการ และมีเหลือเพื่อการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 70  	

ของผลผลิตทั้งหมด และจำนวนดังกล่าวนั้นประมาณร้อยละ 37 เป็นการส่งออกไปยัง 	

ตลาดอาเซียน เนื่องจากระยะทางการขนส่งที่ใกล้ทำให้สะดวกและมีต้นทุนค่าขนส่งต่ำเมื่อ 	

เทยีบกบันำ้ตาลจากคูแ่ขง่ไมว่า่จะเปน็ประเทศออสเตรเลยีหรอืบราซลิ ปจัจบุนัผูป้ระกอบการไทย

ขยายฐานการผลิตไปสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เนื่องจากมีค่าจ้างแรงงานถูก และ

ประเทศเหล่านี้ได้รับสิทธิภาษีจากกลุ่มประเทศอาเซียน และได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจาก

กลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 3) 

	

	

	

	

ตารางที่	2		ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำแนกตามประเทศสมาชิกอาเซียน	ปี	2554	-	2556

	

หน่วย: 1,000 ตัน	

	 	 	 	  การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

     ระหว่าง ระหว่าง


ประเทศ	 2554	 2555


2556

2554	กับ	2555												2555	กับ	2556	

     ปริมาณ	 ร้อยละ	 ปริมาณ	 ร้อยละ

 อาเซียน 37,084.71 38,769.90 39,173.69  1,685.19 4.54 403.79 1.04 

 บรูไน - - -  - - - - 

 กัมพูชา 699.28 712.00 720.20  12.72 1.82 8.20 1.15 

 อินโดนีเซีย 17,629.03 18,945.12 18,413.34  1,316.09 7.47 -531.78 -2.81 

 ลาว 911.38 1,052.31 1,065.94  140.93 15.46 13.63 1.30 

 มาเลเซีย - - -  - - - - 

 เมียนมาร์ 1,354.64 1,222.35 1,350.00  -132.29 -9.77 127.65 10.44 

 ฟิลิปปินส์ 6,971.22 7,459.61 7,912.37  488.39 7.01 452.76 6.07 

 สิงคโปร์ - - -  - - - - 

 ไทย 4,779.61 4,682.21 4,749.85  -97.40 -2.04 67.64 1.44 

 เวียดนาม 4,739.55 4,696.30 4,962.00  -43.25 -0.91 265.70 5.66 

ที่มา	:	http://www.afsisnc.org/publications/ewi-report

	



57Annual Report 2012 Office of Agricultural Economics 

 ถั่วเหลือง ปี 2556 คาดว่า ประเทศกลุ่มอาเซียนมีผลผลิตถั่วเหลือง รวมทั้งสิ้น 1.63 

ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2555 ในขณะที่มีความต้องการใช้ประมาณ 8.0 ล้านตัน 	

ต่อปี ทำให้ต้องนำเข้าจากภายนอกภูมิภาคประมาณปีละ 6 - 7 ล้านตัน สำหรับประเทศไทย 

ผลผลิตถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลงทุกปี เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี

และมีราคาแพง การเก็บเกี่ยวผลผลิตยาก รวมทั้งให้ผลตอบแทนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ 	

พชือืน่ เชน่ ออ้ยโรงงาน มนัสำปะหลงั ยางพารา  เปน็ตน้ และการใชถ้ัว่เหลอืงในประเทศไทย

ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้

การเปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองอัตราภาษีร้อยละ 0% ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก 

(WTO) และกรอบการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทำให้ผู้ประกอบการหันไปพึ่งพาการนำเข้า

มากขึ้น เนื่องจากสามารถนำเข้าทั้งเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองได้มากขึ้นโดยมีราคาที่

ถูกลง ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอาทิ เวียดนาม และลาว สามารถปลูกถั่วเหลืองได้เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ หากประเทศเหล่านี้สามารถพัฒนาผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตให้ต่ำกว่า

ประเทศไทย การนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคา 	

ถั่วเหลืองในประเทศให้ต่ำลง (แผนภูมิที่ 2 และ 3) 

	

ตารางที่	3		เนื้อที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานจำแนกตามประเทศสมาชิกอาเซียน	ปี	2554	-	2556

	

หน่วย: 1,000 ไร่ 

	 	 	 	  การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

     ระหว่าง ระหว่าง


ประเทศ	 2554	 2555


2556

2554	กับ	2555												2555	กับ	2556	

     ปริมาณ	 ร้อยละ	 ปริมาณ	 ร้อยละ

 อาเซียน 16,537.772  16,880.375  16,960.906 342.603  2.07 80.531  0.48 

 บรูไน - - -   - - -  - 

 กัมพูชา 150.644  156.875  157.531   6.231  4.14 0.656  0.42 

 อินโดนีเซีย 2,860.094  2,974.175  2,911.250   114.081  3.99 -62.925  -2.12 

 ลาว 154.781  193.750  212.500   38.969  25.18 18.750  9.68 

 มาเลเซีย  -   -  -    -  - -  - 

 เมียนมาร์ 946.944  964.250  975.000   17.306  1.83 10.750  1.11 

 ฟิลิปปินส์ 2,748.125  2,638.688  2,686.500   -109.438  -3.98 47.813  1.81 

 สิงคโปร์  -   -  -    -  - -  - 

 ไทย 7,995.309  8,182.500  8,205.625   187.191  2.34 23.125  0.28 

 เวียดนาม 1,681.875  1,770.138  1,812.500   88.262  5.25 42.363  2.39 

หมายเหตุ  1 เฮคเตอร์ เท่ากับ 6.25 ไร่ 

ที่มา	:	http://www.afsisnc.org/publications/ewi-report
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แผนภูมิที่	2		ผลผลิตถั่วเหลืองจำแนกตามประเทศ	ปี	2542	-	2556

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

แผนภูมิที่	3		ผลผลิตต่อไร่ของถั่วเหลืองจำแนกตามประเทศ	ปี	2554	-	2556

	

 ผลผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคอาเซียน ปี 2556 สามารถผลิตได้ 76.7 ล้านตัน คิดเป็น

ร้อยละ 30 ของโลก และผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้มีเพิ่มขึ้น 

ประเทศที่เริ่มมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์  	

โดยเฉพาะกัมพูชา ขยายเนื้อที่เพาะปลูกในปี 2554 ถึงร้อยละ 88 เพราะราคาขายในประเทศ

อยู่ในเกณฑ์ดีและให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกพืชอื่น ส่วนประเทศเวียดนาม แม้ว่าจะ 	

ไม่ขยายเนื้อที่เพาะปลูก แต่มีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ทำให้ปี 2554 มีผลผลิต

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12  และสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านตัน ซึ่งประเทศเวียดนาม

สามารถส่งออกมันเส้นไปยังตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นคู่แข่งท่ีสำคัญของประเทศไทย ดังนั้น

การขยายการผลิตของประเทศเวียดนามและกัมพูชา จะทำให้ประเทศไทยอาจมีส่วนแบ่ง 	

การค้าในตลาดโลกลดลง และอาจส่งผลทางลบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ของประเทศไทย 

(แผนภูมิที่ 4) 

		

ตัน	

ลาว	 เมียนมาร์	 ไทย	 เวียดนาม	

2542 2544 2546	 2548	 2550	 2552 2554 2556	

ตัน/ไร่	 2554 2555 2556(พยากรณ์)	

กัมพูชา	 ไทย	 ลาว	 เมียนมาร์	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	
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แผนภูมิที่	4		ผลผลิตมันสำปะหลัง	จำแนกตามประเทศ	ปี	2544	-	2556

	

 ปัจจุบันทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนสามารถผลิตมันสำปะหลังได้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการใช ้ซึง่สว่นใหญใ่ชบ้รโิภคโดยตรง รองลงมา คอื ใชใ้นอตุสาหกรรม และใชเ้ปน็อาหาร

สัตว์ ตามลำดับ การส่งออก มันสำปะหลังของกลุ่มประเทศอาเซียนจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

รวมทั้งคู่แข่งของไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศลาว เมียนมาร์ เวียดนามและกัมพูชา   

 นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.afsisnc.org  

เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียนแก่ผู้สนใจ 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรมีแผนเพิ่มรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลที่จำเป็น เช่น นโยบายสินค้าของ

แต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

	

ตัน	 ลาว	 เมียนมาร์	

ไทย	 เวียดนาม	

2544 2546	 2548	 2550	 2552 2554 2556	
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การศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรเปรียบเทียบไทยกับเวียดนาม 
	

	 สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร ไดศ้กึษาศกัยภาพสนิคา้เกษตรเปรยีบเทยีบประเทศไทย

กับเวียดนามเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสินค้าเกษตรรวม 5 ชนิด และจาก

การศึกษาวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Relative Comparative 

Advantage Index : RCA) ของประเทศไทยและเวียดนาม พบว่าทั้ง 2 ประเทศมีค่า RCA  	

มากกว่า 1 ในสินค้าข้าว ยางพารา ผลไม้ และกุ้ง ซึ่งหมายความว่ามีความได้เปรียบโดย 	

เปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าทั้ง 4 ชนิด ทั้งในระดับตลาดโลกและตลาดอาเซียน 

	

ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

    ค่า RCA 

	 ประเทศ ข้าว ยางพารา ลำไย กุ้ง กาแฟ 

  โลก อาเซียน โลก อาเซียน โลก อาเซียน โลก อาเซียน โลก อาเซียน 

 ไทย 24.16 2.81 2.32 4.37 56.30 25.19 16.15 1.79 0.03 0.07 

 เวียดนาม 34.52 18.60 1.51 1.62 76.30 - 29.61 5.18 21.75 14.47 

	

 สำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าเกษตร (Boston 

Consulting Group Matrix: BCG Matrix) ในตลาดอาเซียน ทั้ง 5 ชนิด พบว่า มีความแตกต่าง

กันในแต่ละช่วงเวลาของการศึกษาทั้งประเทศไทยและเวียดนาม โดยปัจจุบันข้าวของ

เวียดนามและลำไยไทยอยู่ในตำแหน่งสินค้าดาวเด่น (Stars) กาแฟเวียดนามและยางไทยอยู่ใน

ตำแหน่งสินค้าทำเงิน (Cash Cows) กุ้งไทย ข้าวไทย และกาแฟไทยอยู่ในตำแหน่งสินค้าที่มี

ปัญหา (Question Marks) กุ้งเวียดนาม ยางเวียดนาม และลำไยเวียดนามอยู่ในตำแหน่งสินค้า

ดาวร่วง (Dogs) ดังภาพ  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ลำไยไทย	 กาแฟไทย	

ข้าวเวียดนาม	 กุ้งไทย	

ข้าวไทย	

กาแฟเวียดนาม	
ยางไทย	

กุ้งเวียดนาม	
ลำไยเวียดนาม	

ยางเวียดนาม	
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 การศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรที่สำคัญในประเทศเวียดนาม ได้แก่ ข้าว ยางพารา 

กาแฟ ผลไม้ และกุ้ง สรุปได้ดังนี้  

 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกับประเทศไทย ประชากรร้อยละ 

76.5 อาศัยอยู่ในชนบท ประกอบอาชีพทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง สินค้าเกษตรสำคัญ

ที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศมาก ได้แก่ ข้าว ซึ่งประเทศเวียดนามได้เปลี่ยนสถานะ

จากประเทศผู้นำเข้าข้าวมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้สินค้า 	

ส่งออกที่สำคัญรองลงมา ได้แก่ พริกไทย กาแฟ ยางพารา ชา สัตว์น้ำและอุตสาหกรรม 	

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากทะเล  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 (1)	ข้าว

   ประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้เป็นอันดับที่ 5 ของโลก ประมาณปีละ 27 ล้าน

ตัน และส่งออกเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศไทย ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่

มีขีดความสามารถสูงในการปลูกข้าว เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน คือ (1) พื้นที่ปลูกมีความ

อุดมสมบูรณ์ และอยู่ในเขตชลประทานร้อยละ 90 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด (2) พันธุ์

ข้าวเป็นข้าวเปลือกเจ้าอายุสั้น (ไม่ไวต่อช่วงแสง)  ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 900 

กิโลกรัม  และ (3) ขนาดถือครองพื้นที่ทางการเกษตร มีขนาดเล็กเฉลี่ย 6.25 ไร่ต่อครัวเรือน 

ทำให้ดูแลที่นาได้ทั่วถึง 

	 	 (1.1)	 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน	

	 	 	 ตลาดโลก

   จากการวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed 

Comparative Advantage Index : RCA) ของผู้ส่งออกข้าว คือ ประเทศไทยและเวียดนาม  	

ในช่วง 10 ปี (ปี 2545-2554) พบว่า ประเทศไทยและเวียดนาม มีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วง

ระยะเวลาที่ศึกษา แสดงว่าทั้ง 2 ประเทศมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าว

ไปยังตลาดโลก โดยประเทศไทยและเวียดนามมีค่า RCA เฉลี่ยเท่ากับ 24.16 และ 34.52  	

ตามลำดับ อย่างไรก็ตามแนวโน้มความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวในช่วง  	

10 ปี ของทั้ง 2 ประเทศลดลง โดยประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.22 ต่อปี ในขณะที่

ประเทศเวียดนามมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 6.08 ต่อปี เนื่องจากตลาดโลกยังคงมีความต้องการ

ข้าวของไทย 
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   สำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกข้าว โดยแบ่ง 	

การวเิคราะหเ์ปน็ 2 ชว่งเวลา คอื ในชว่งป ี2545 – 2549 และชว่งป ี2550 - 2552 พบวา่ ในชว่งปี 

2545 - 2549 ขา้วประเทศเวยีดนามอยูใ่นตำแหนง่สนิคา้ทีม่ปีญัหา (Question Marks) แตใ่นชว่งปี 

2550 - 2554 อยู่ในตำแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs) เนื่องจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 

นโยบายความมัน่คงดา้นอาหารภายในประเทศ และนโยบายดา้นราคา สง่ผลใหค้วามสามารถ

ในการผลิตและส่งออกข้าวของประเทศในช่วงปี 2550 - 2554 ลดลง สำหรับสินค้าข้าว 	

ของประเทศไทยอยูใ่นตำแหนง่สนิคา้ดาวเดน่ (Stars) ทัง้ 2 ชว่งเวลา เนือ่งจากในชว่งป ี2550 - 2551	

เกิดวิกฤตอาหารในหลายประเทศ ส่งผลให้แต่ละประเทศมีการนำเข้าข้าวเพื่อสำรองภายใน

ประเทศมากขึน้ รวมทัง้รฐับาลประเทศอนิเดยีงดการสง่ออกขา้วขาวและขา้วนึง่เพือ่รกัษาความ

มั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และในปี 2554 หลายประเทศเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติ 

ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค ขณะที่ประเทศไทยมีสต็อกข้าว

คงเหลือ และเพียงพอต่อการส่งออก รวมทั้งมีข้าวหลากหลายประเภทที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของตลาดได้ทุกระดับ  

	 	 	 	

	 	 	 ตลาดอาเซียน

   ประเทศเวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของตลาดอาเซียน  	

โดยมีส่วนแบ่งการตลาดข้าวร้อยละ 60 ของมูลค่าการนำเข้าข้าวอาเซียนทั้งหมด รองลงมา

คือ ประเทศไทย มีส่วนแบ่งการตลาดข้าวร้อยละ 30 ของมูลค่าการนำเข้าข้าวอาเซียนทั้งหมด 

จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของประเทศไทยและเวียดนาม 	

ในตลาดอาเซียน พบว่า ประเทศไทยและเวียดนาม มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ

ส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน แต่แนวโน้มความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก

ข้าวในช่วง 8 ปี (ปี 2545 - 2552) ของประเทศไทยและเวียดนามลดลง โดยประเทศไทยมี 	

แนวโน้มลดลงร้อยละ 9.45 ต่อปี ขณะที่ประเทศเวียดนามมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 2.26 ต่อปี 

เนื่องจากตลาดอาเซียนมีความต้องการบริโภคข้าวประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น เพราะราคา 	

ถูกกว่าข้าวประเทศไทย 

   สำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกข้าว โดยแบ่ง 	

การวิเคราะห์เป็น 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงปี 2545 - 2547 และช่วงปี 2548-2552 พบว่า ช่วงปี 

2545 - 2547 ขา้วประเทศเวยีดนามอยูใ่นตำแหนง่สนิคา้ดาวรว่ง (Dogs) แตใ่นชว่งป ี2548 - 2552			

ข้าวประเทศเวียดนามอยู่ในตำแหน่งสินค้าดาวเด่น (Stars) โดยเวียดนามสามารถครองตลาด

ข้าวอาเซียนได้ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากราคาข้าวขาวประเทศเวียดนามต่ำกว่า

ราคาข้าวประเทศไทย ทำให้ประเทศผู้นำเข้าในอาเซียนนำเข้าข้าวขาวจากประเทศเวียดนาม 

และมีแนวโน้มนำเข้าข้าวขาวจากประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น สำหรับส่วนแบ่งตลาดข้าวขาว

ประเทศไทยในอาเซยีนมแีนวโนม้ลดลง ถงึแมว้า่จะสามารถสง่ออกไปตลาดอาเซยีนไดเ้พิม่ขึน้	

แต่ราคาข้าวขาวประเทศไทยสูงกว่าประเทศเวียดนาม เนื่องจากคุณภาพสูงกว่า เช่น เมล็ดยาว 

เมล็ดขาวเต็ม ไม่ลีบ ไม่แตกหัก ดังนั้นตลาดข้าวคุณภาพต่ำสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าว

จากประเทศเวียดนามได้  
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	 	 (1.2)	 ขอ้เสนอแนะ ขา้วประเทศไทยจะครองสว่นแบง่การตลาดขา้วในอาเซยีนได ้ 	

ในอนาคตจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการตลาดควบคู่กันไป 

ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตข้าว เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายา  	

ค่าแรงงาน ตลอดจนต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ 	

สูงขึ้น โดยการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พัฒนาระบบชลประทานให้กระจายทั่วถึง ตลอดจนเพิ่ม

คุณภาพของผลผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ดี การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่าง 	

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวหอมมะลิ รวมถึงการพัฒนาข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองให้มีความ

หลากหลายมากขึ้น เพื่อใช้คุณลักษณะและความเฉพาะตัวของข้าวสายพันธุ์ไทยเข้าครอง

ตลาดในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ (niche market) และตลาดระดับบน สำหรับด้านการตลาด  	

ในระยะสั้น ควรให้ความสำคัญในการรักษาและขยายตลาดข้าวระดับ คุณภาพดี (Premium) 

โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เนื่องจากขณะนี้หลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับการปลูกและ 	

สง่ออกขา้วคณุภาพดกีนัมากขึน้ สว่นในระยะยาว ควรกำหนดตำแหนง่ของขา้วประเทศไทยในตลาด	

โดยสำรวจความต้องการของผู้บริโภคข้าวในแต่ละประเทศ เพื่อพัฒนาสินค้าข้าวที่มีคุณภาพ

ข้าวและระดับราคาที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และควร

เร่งรัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้าวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ให้ผู้

เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้รับรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการปรับตัว 

และควรพฒันาระบบโลจสิตกิสข์า้วประเทศไทย โดยเฉพาะการขนสง่ใหม้ตีน้ทนุทีต่ำ่ลง เนือ่งจาก

ประเทศเวียดนามมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่ง เพราะใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลัก 

	 		 (2)	ยางพารา

	 	 	 ประเทศเวยีดนามเปน็ประเทศทีม่กีารปลกูยางพารามานาน แตเ่มือ่เกดิสงคราม

ในประเทศ การพัฒนายางพาราได้หยุดชะงักลง และเริ่มมีการพัฒนาการผลิตยางพาราอกีครัง้

เมือ่ไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา โดยเนือ้ทีป่ลกูยางพาราของประเทศเวยีดนามประมาณรอ้ยละ 60 เปน็ของรฐั			

ซึ่งมีการปริหารจัดการที่ดี มีการใช้พันธุ์ยางดี ให้ผลผลิตสูง ที่เหลือร้อยละ 40 เปน็ของ 	

ภาคเอกชนและเกษตรกรรายย่อย ประเทศเวียดนามมีการพัฒนาการผลิตยางพาราและเป็น

ประเทศผู้ผลิตอันดับ 5 ของโลกรองจาก ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย  	

ในช่วงปี 2550 – 2554 ประเทศเวียดนามมีการขยายเนื้อที่ปลูกยางพาราไปในทั่วทุกภาค 	

ของประเทศ โดยมีแนวโน้มการขยายตัวของเนื้อที่ในอัตราร้อยละ 10.42 ต่อปี 
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	 	 (2.1)		 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 	 	 ตลาดโลก

   ประเทศเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 4 ของโลกรองจาก 

ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นำรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับสองรองจากข้าว  	

โดยประเทศเวียดนามส่งออกยางแท่งเป็นหลัก ในช่วง 5 ปี (ปี2550 – 2554) ประเทศ

เวียดนามส่งออกยางพาราเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.45 ต่อปี ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ 

ประเทศจีน  และส่งออกยางพาราไปประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.48 ต่อปี  	

และเริ่มหาตลาดส่งออกใหม่ๆ เพื่อขยายลู่ทางการส่งออก อาทิ ตลาดยุโรป รัสเซีย และ 	

ตลาดเอเชีย เป็นต้น สำหรับปี 2555 คาดว่าประเทศเวียดนามจะส่งออกยางพาราได้ประมาณ 

0.988 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 20.93  

    ส่วนแบ่งการตลาดของประเทศเวียดนามในตลาดโลกในช่วงปี 2545 – 

2554 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.35 ต่อปี ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ

การส่งออกร้อยละ 1.82  โดยส่วนแบ่งการตลาดของประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึ้น คาดว่า 	

มาจากการแทนที่ส่วนแบ่งการตลาดของประเทศไทยที่ลดลง 

   ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในการแข่งขันส่งออกยางพารา

ของประเทศไทยและเวียดนามไปตลาดโลก ในช่วงปี 2545 – 2554 พบว่า ประเทศไทยและ

เวียดนามมีค่า RCA เฉลี่ยเท่ากับ 2.32 และ 1.51 ตามลำดับ หมายความว่า ประเทศไทยและ

เวียดนามมีความสามารถในการส่งออกยางพารา  อย่างไรก็ตามความสามารถในการแข่งขัน

ส่งออกยางพาราของประเทศไทยในตลาดโลกปรับตัวลดลงร้อยละ 3.27 ขณะที่ประเทศ

เวียดนามปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.31 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเวียดนามมีความ

พร้อมและพัฒนาสินค้ายางพารา เพื่อเปิดตลาดการส่งออกยางพาราสู่เวทีการแข่งขันใน

ระดับโลก   

   สำหรับความสามารถในการแข่งส่งออกยางพาราของประเทศเวียดนาม

เปรียบเทียบกับประเทศไทยในตลาดโลก พบว่า ในช่วงปี 2545 - 2549 ยางพาราเวียดนาม 	

อยู่ในตำแหน่ง Question Marks แสดงว่ามีความพร้อมในการส่งออกยางพาราไปตลาดโลก 

แต่ส่วนแบ่งการตลาดโดยเปรียบเทียบยังมีไม่มากนัก แต่ในช่วงปี 2550 – 2554 อยู่ใน

ตำแหน่ง Dogs เนื่องจากการขยายตัวของผลผลิตยางพาราเพื่อการส่งออกของเวียดนาม 	

ยังต่ำกว่าความต้องการของตลาด หากประเทศเวียดนามต้องการเป็นผู้นำตลาด ต้องผลิต 	

เพื่อการส่งออกให้มากขึ้นแบบก้าวกระโดด ขณะที่ในช่วงปี 2545 – 2549 ประเทศไทยมี 	

ส่วนแบ่งการตลาดโดยเปรียบเทียบสูง และมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกสูง อยู่ใน

ตำแหน่ง Stars แต่ในช่วงปี 2550 – 2554 อยู่ในตำแหน่ง Cash Cows สะท้อนให้เห็นว่า 	

ตลาดยางพาราของประเทศไทยค่อนข้างอิ่มตัว และอาจสูญเสียตลาดให้กับประเทศคู่แข่งได้

ในที่สุด  
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	 	 	 ตลาดอาเซียน	

   ประเทศเวียดนามมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอาเซียนเล็กน้อย แต่ในช่วง 

10 ปี (2545 – 2554) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.29 ขณะที่ประเทศไทยแม้ 	

แนวโน้มการส่งออกยางพาราไปตลาดอาเซียนจะลดลงร้อยละ 0.25 แต่ส่วนแบ่งการตลาด

กลับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 71 ในปี 2554  

   ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขันส่งออกยางพาราของประเทศ

ไทยและเวียดนามไปตลาดอาเซียน ในช่วงปี 2545 – 2554 พบว่า ประเทศไทยและเวียดนาม 	

มีค่า RCA เฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และ 1.62 ตามลำดับ หมายความว่า ประเทศไทยและเวียดนาม 	

มีความสามารถในการส่งออกยางพารา  อย่างไรก็ตามความสามารถในการแข่งขันส่งออก

ยางพาราของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดอาเซียนปรับตัวลดลงร้อยละ 2.69 และ 2.10 

เนื่องจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยในอาเซียนมีแนวโน้มนำเข้ายางพารา

จากประเทศไทยลดลง และประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นตลาดหลักของเวียดนามในอาเซียนนำเข้า

ยางพาราลดลงมาก แต่ส่งออกไปมาเลเซียเพิ่มขึ้น  

   สำหรับสถานภาพการส่งออกยางพาราของประเทศเวียดนามเปรียบเทียบ

กับประเทศไทยในตลาดอาเซียน พบว่า ในช่วงปี 2545 – 2549 ประเทศเวียดนามเริ่มส่งออก

ยางพาราไปตลาดอาเซียน ทำให้มีอัตราการเติบโตของการส่งออกสูง แต่มีส่วนแบ่งการตลาด

ไม่มากนัก จึงอยู่ในตำแหน่ง Question Marks แต่ในช่วงปี 2550 – 2554 ตลาดส่งออกหลัก

ของประเทศเวียดนามคือประเทศจีน ทำให้ประเทศเวียดนามไม่มุ่งส่งออกยางพาราไปตลาด

อาเซียน ส่วนแบ่งการตลาดโดยเปรียบเทียบยังมีไม่มากนัก และการขยายตัวของการส่งออก

ยางพาราไปตลาดอาเซียนก็มีไม่มากเช่นกัน จึงอยู่ในตำแหน่ง Dogs ขณะที่สินค้ายางพารา

ของประเทศไทยในช่วงปี 2545 – 2549 มีส่วนแบ่งตลาดโดยเปรียบเทียบสูง และมีอัตรา 	

การขยายตวัของการสง่ออกไดส้งู อยูใ่นตำแหนง่ Stars แตใ่นชว่งป ี2550 – 2554 ยางพาราไทย

อยู่ในตำแหน่ง Cash Cows สะท้อนให้เห็นว่าสินค้ายางพาราของไทยในตลาดอาเซียน 	

ได้เริ่มอิ่มตัว   ซึ่งไทยอาจสูญเสียตลาดอาเซียนให้กับประเทศคู่แข่งได้ 

	 	 (2.2)	 ข้อเสนอแนะ			

   ประเทศไทยจะครองส่วนแบ่งตลาดยางพาราได้ในอนาคตจำเป็นต้อง

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องตามความต้องการ 	

ของตลาด และสรา้งความเขม้แขง็โดยการพฒันาใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางอตุสาหกรรมยาง

ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและ 	

การลงทุนในอุตสาหกรรมยาง ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เอื้อประโยชน์แก่ 	

ผูป้ระกอบการของไทย นอกจากนี ้ ไทยจะตอ้งพยายามลดตน้ทนุการผลติและตน้ทนุการสง่ออก	

รวมทั้งสนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ เพื่อให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น 

ตลอดจนจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามแผนงานไปสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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	 	 (3)		กาแฟ		

   ประเทศเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเป็นประเทศ

ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียน  

	 	 (3.1)		 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 	 	 ตลาดโลก

   ประเทศเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกเมล็ดกาแฟรายใหญ่อันดับ 2  	

ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 8 ของโลก มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ

ในการแข่งขันส่งออกมากที่สุด ขณะที่ประเทศไทยไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่

ปรากฎในการแข่งขันส่งออกเมล็ดกาแฟไปตลาดโลก เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟ 	

รายย่อยและมีการใช้เมล็ดกาแฟที่ผลิตได้ในประเทศเกือบทั้งหมด  

   สินค้ากาแฟของประเทศเวียดนามมีสถานภาพเป็นสินค้าดาวรุ่ง (Stars) 

ของประเทศเวียดนาม และมีแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการ

กาแฟของประเทศเวียดนามเพราะเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่และมีราคาต่ำกว่า

กาแฟประเทศอื่น   

	

	 	 	 ตลาดอาเซียน		

   ประเทศเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกกาแฟอันดับ 1 ในตลาดอาเซียน 

โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 54 ของตลาดอาเซียน และมีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบที่ปรากฎ (RCA) ในการแข่งขันส่งออกกาแฟไปตลาดอาเซียนเท่ากับ 14.47  	

ขณะทีป่ระเทศไทยมีค่า RCA เท่ากับ 0.07 สำหรับกาแฟสำเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2552 ประเทศไทย

มีค่า RCA เท่ากับ 1.07 ขณะทีป่ระเทศเวียดนามมีค่า RCA เท่ากับ 0.46  

   อย่างไรก็ตามเมล็ดกาแฟประเทศเวียดนามในตลาดอาเซียนค่อนข้างอิ่มตัว 

มีอัตราการขยายตัวของการส่งออกลดลง ร้อยละ 4.54   

	 	 (3.2)		 ข้อเสนอแนะ			

	 	 	 สนิคา้กาแฟของประเทศไทยไมส่ามารถแขง่ขนัไดท้ัง้ในตลาดโลกและตลาด

อาเซยีน ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงสวน
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กาแฟเสื่อมโทรม พัฒนาการผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP และการพัฒนาส่งเสริม

การใช้พันธุ์ดี รวมทั้งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟ โดยส่งเสริมการผลิตสำหรับตลาดเฉพาะ 

(Niche Market) และส่งเสริมการผลิตกาแฟเฉพาะถิ่น    

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 (4)		ผลไม้		

	 	 	 ประเทศเวยีดนามเปน็ประเทศทีม่กีารพฒันาอตุสาหกรรมผลไมท้ีก่า้วหนา้มาก	

รัฐบาลให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ และมีการลงทุน 	

ร่วมกับต่างประเทศในด้านการผลิต  เพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิต รวมทั้งมีการศึกษา 	

เรียนรู้อุตสาหกรรมผลไม้ในประเทศไทย 

	 	 (4.1)		 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน

   ผลไม้หลายชนิด เช่น ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และลิ้นจี่ ประเทศเวียดนาม

ยงัไมม่คีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการแขง่ขนัการสง่ออกกบัประเทศไทย โดยประเทศไทย

มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในการส่งออกผลไม้และเป็นประเทศผู้นำในการ 	

สง่ออกผลไมใ้นตลาดโลกและตลาดอาเซยีน เนือ่งจากผลไมป้ระเทศไทยเปน็ทีย่อมรบัของตลาด	

สำหรับเงาะและลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่ทำรายได้ให้กับประเทศเวียดนาม โดยประเทศจีนเป็น 	

ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ ประเทศเวียดนามมีศักยภาพในการผลิตผลไม้เช่นเดียวกับประเทศไทย  	

แต่ประเทศไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางการค้าในลักษณะคู่ค้ามากกว่าคู่แข่ง  	

โดยประเทศเวียดนามมีการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยหลายชนิด แต่เป็นการนำเข้าเพื่อ 	

ส่งออกไปยังประเทศอื่น  ในขณะที่ประเทศไทยพึ่งพาประเทศเวียดนามในด้านเส้นทาง 	

การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ในการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดประเทศจีน   

	 	 (4.2)		 ข้อเสนอแนะ		

   เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำด้านผลไม้ ประเทศไทยจำเป็นต้อง

สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ไทย ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ลดต้นทุนการผลิตและ

พัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานของอาเซียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย

ผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวออกสู่ตลาด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายเกรดชั้นคุณภาพ และกลุ่มลูกค้า ตลอดจน

สร้างแบรนด์สินค้าเป็นผลไม้อินทรีย์จากประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานของผลผลิต  
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	 	 (5)		กุ้ง		

	 	 	 ประเทศเวียดนาม มีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งมากกว่าประเทศไทย เนื่องจากมีชายฝั่ง

ทะเลที่ยาวกว่าประเทศไทย และสามารถขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงได้อีกจำนวนมาก โดยพื้นที่

เลี้ยงกุ้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ สำหรับพื้นที่เลี้ยงกุ้งในภาคกลางและตอนเหนือของ

ประเทศมกีารเลีย้งกุง้ปลีะครัง้ชว่งเดอืนเมษายนถงึเดอืนสงิหาคม ซึง่เปน็ชว่งทีม่รสมุพดัผา่น

ประเทศเป็นประจำทุกปี  

	  

















	 	 (5.1)		 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน	

	 	 	 ตลาดโลก

   ประเทศเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกกุ้งอันดับ 3 ของโลกรองจาก 

ประเทศไทย และจีน จากการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในการแข่งขัน 	

สง่ออกกุง้ของประเทศไทยและเวยีดนามไปตลาดโลก ในชว่งป ี2545 – 2554 พบวา่ ประเทศไทย	

และเวียดนาม มีค่า RCA เท่ากับ 16.15 และ 29.61 ตามลำดับ หมายความว่า ประเทศไทยและ

เวียดนามมีความสามารถในการส่งออกกุ้ง โดยความสามารถในการแข่งขันส่งออกกุ้งของ

ประเทศไทยในตลาดโลกมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 ต่อปี ขณะที่ความสามารถ

ในการแข่งขันส่งออกกุ้งของประเทศเวียดนามปรับตัวลดลงลดลงร้อยละ 3.54 ต่อปี อย่างไร

ก็ตามประเทศเวียดนามนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการผลิตกุ้ง ทั้งนี้เพื่อขยายส่งออกกุ้ง

ในระดับสากล ประเทศเวียดนามมีความต้องมีการพัฒนาสินค้ากุ้ง เพื่อเปิดตลาดการส่งออก

สู่เวทีการแข่งขันในระดับโลกมากขึ้น 

   สำหรับความสามารถในการแข่งขันส่งออกกุ้งของประเทศเวียดนาม

เปรียบเทียบกับประเทศไทยในตลาดโลก พบว่า  ในช่วงปี 2540 – 2544 กุ้งไทยอยู่ในตำแหน่ง

สินค้าทำเงิน (Cash Cows) ตั้งแต่ปี 2545 – 2554 กุ้งไทยอยู่ในตำแหน่งสินค้าดาวเด่น (Stars)   

เนื่องจากไทยมีการผลิตที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพประเทศผู้นำเข้ามีความเชื่อมั่นในสินค้า 	

กุ้งไทย รวมทั้งประเทศไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้ากุ้งให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำตลาดของโลกโดยมีส่วนครองตลาดมากกว่าประเทศจีนเกือบ  	

2 เทา่ สว่นกุง้ประเทศเวยีดนามอยูใ่นตำแหนง่สนิคา้ตกตำ่ (Dogs) เนือ่งจากประเทศเวยีดนาม		
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ประสบปญัหาดา้นโรคระบาด และสภาวะอากาศทีแ่ปรปรวนทำใหผ้ลผลติไดร้บัความเสยีหาย	

รวมทั้งคุณภาพการผลิตยังคงมีการตรวจพบสารปนเปื้อน    

	

	 	 	 ตลาดอาเซียน	

    ประเทศเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกกุ้งอันดับ 4 ของตลาดอาเซียน 	

รองจาก ประเทศมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ 	

ในการแข่งขันส่งออกกุ้งของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดอาเซียน ในช่วงปี 2545 – 

2554 พบว่า ทั้งประเทศไทยและเวียดนาม มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในการ

แข่งขันส่งออกกุ้ง โดยประเทศเวียดนามมีค่า RCA เท่ากับ 1.28 และประเทศไทยมีค่า RCA 

เท่ากับ 1.56 อย่างไรก็ตามความสามารถในการแข่งขันส่งออกกุ้งของประเทศไทยและ

เวียดนามในตลาดอาเซียนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 

1.87 และ 7.39 ต่อปี ตามลำดับ   

	 	 	 สำหรบัความสามารถในแขง่ขนัสง่ออกกุง้ของประเทศเวยีดนามเปรยีบเทยีบ

กบัประเทศไทยในตลาดอาเซยีน พบวา่ สนิคา้กุง้ทัง้ประเทศไทยและเวยีดนามอยูใ่นตำแหนง่สนิคา้		

ที่มีปัญหา (Question Marks) เนื่องจากตลาดส่งออกกุ้งที่สำคัญคือประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ญีปุ่น่ มกีารสง่ออกกุง้ไปตลาดอาเซยีนเลก็นอ้ย อยา่งไรกต็ามประเทศเวยีดนามมกีารนำเขา้กุง้

จากประเทศไทยมากเปน็อนัดบัหนึง่ เนือ่งจากประเทศเวยีดนามยงัคงมปีญัหาเรือ่งโรคระบาด

และภัยธรรมชาติ ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังคงมีความต้องการวัตถุดิบ จึงนำ

เข้ากุ้งจากประเทศไทยทดแทน ดังนั้น ในตลาดอาเซียนกุ้งของประเทศเวียดนามจึงไม่เป็น 	

คู่แข่งกับประเทศไทย 

	 	 (5.2)		 ข้อเสนอแนะ			

	 	 	 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติกุง้เพือ่การแขง่ขนัในการสง่ออก ประเทศไทย

จะต้องเป็นผู้นำด้านคุณภาพในการส่งออกกุ้งไทย โดยเร่งวิจัยพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งคุณภาพ 

พัฒนามาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มและอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งให้

มีความหลากหลายมากขึ้น  รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้ากุ้ง

และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปกุ้ง  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการค้ากุ้งในประชาคมอาเซียน 

(Shrimp Hub)  
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โครงการศึกษาต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตข้าว 
	 	

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี โดย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำการศึกษา เรื่อง ต้นทุน 	

การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในการผลติขา้วโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาแนวทางในการ		

ลดก๊าซเรือนกระจก และวิเคราะห์ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตข้าว 

(Abatement Cost) เมื่อเทียบกับต้นทุนกรณีปกติ (Business as Usual) รวมทั้งศึกษา 	

ผลกระทบและความยินดีในการปรับเปลี่ยนเทคนิคการปลูกข้าวเพื่อลดการปล่อยก๊าซ 	

เรือนกระจกของเกษตรกร โดยทำการศึกษาในพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศทุกภาค ยกเว้น 	

ภาคใต้  ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความแตกต่างกัน 	

ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแนวทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

คือ แนวทางการใช้ปุ๋ยสั่งตัดในภาคกลาง และการเลื่อนการปล่อยน้ำกลางฤดูเพาะปลูก  	

ในพื้นที่ที่เกษตรกรทำการปล่อยน้ำอยู่แล้ว ในขณะที่การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตแทน 	

ปุ๋ยยูเรียนั้นไม่คุ้มทุน และแนวทางการใช้ปุ๋ยหมักหรือการหมักฟางข้าวก่อนใส่ลงในนา 

จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม  ซึ่งแต่ละแนวทางมีรายละเอียดดังนี้ 

	 	

 (1) แนวทางการใช้ปุ๋ยสั่งตัด พบว่า การใช้ปุ๋ยสั่งตัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	

และภาคเหนือไม่คุ้มทุนเนื่องจาก เมื่อเกษตรกรปรับเทคนิคมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด จะต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย 	

เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ 	

เรือนกระจกเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ภาคกลางมีความคุ้มทุน เพราะเทคนิคนี้เกษตรกรใช้ปุ๋ย

น้อยลง เกิดการประหยัดเงินจากต้นทุนที่ลดลงประมาณ 100 - 2,000 บาทต่อไร่ สามารถ 	

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ 2 - 350 กิโลกรัมคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี 

(kgCO2e) รวมทั้งได้ประโยชน์จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าของคาร์บอนเครดิตจาก 	

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนให้

เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามหลักวิชาการซึ่งแนวทางนี้ควรสนับสนุนให้ดำเนินการในภาคกลาง 	

เป็นหลักเนื่องจากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่สูง 

	 	

 (2) แนวทางการเลื่อนการปล่อยน้ำกลางฤดูเพาะปลูก พบว่า ในกรณีที่นาข้าวอยู่ใน

เขตชลประทานหรือมีแหล่งน้ำและเกษตรกรมีการจัดการน้ำด้วยการปล่อยน้ำออกจาก 	

นาข้าวเมื่อถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว  การปรับเวลาการปล่อยน้ำโดยเลื่อนมาปล่อยน้ำกลาง 	

ฤดูปลูกซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวออกดอกและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก  กรณีนี้ไม่ต้อง 	

ลงทุนเพิ่ม หรือต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0 แต่สามารถลดก๊าซ 	

เรือนกระจกได้ประมาณ 10 กิโลกรัมคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี (kgCO2e) 

อย่างไรก็ตามแนวทางนี้อาจไม่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกร เนื่องจากทำให้ผลผลิตลดลง
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ประมาณ ร้อยละ 6 - 10  ดังนั้น ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการเปรียบเทียบมูลค่า

ของผลผลิตที่ลดลงกับมูลค่าของก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเมื่อขายเป็นคาร์บอนเครดิต และ

ความคุ้มทุนจะเกิดขึ้น เมื่อเกษตรกรสามารถหาแนวทางที่ทำให้ผลผลิตไม่ลดลงหรือภาครัฐ

ชดเชยส่วนต่างระหว่างมูลค่าของผลผลิตที่ลดลงกับมูลค่าของก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง  	

เมื่อสามารถขายคาร์บอนเครดิต อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกษตรกรไม่มีการจัดการน้ำในช่วง

การเพาะปลูกแม้จะมีแหล่งน้ำ การใช้แนวทางนี้จะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 

1,300 – 1,000 บาทต่อไร่รวมส่วนต่างต้นทุนเพิ่มจากผลผลิตที่ลดลงกับมูลค่าของก๊าซ 	

เรือนกระจกที่ลดลงเมื่อสามารถขายเป็นคาร์บอนเครดิต 

	 	

 (3)  แนวทางการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตแทนปุ๋ยยูเรีย  แนวทางนี้เกษตรกรมีต้นทุน

การผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 100 - 1,000 บาทต่อไร่  แต่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงเพียง 10 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปี (kgCO2e)  ในขณะที่คาร์บอนเครดิต 1 ตัน 

จะมีมูลค่าประมาณ  2 - 5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้น ดังนั้น แนวทางใช้ปุ๋ยแอมโมเนียม

ซลัเฟตแทนปุย๋ยเูรยี จงึเปน็แนวทางทีอ่าจไมม่เีหมาะสมในการสง่เสรมิเพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจก		

เว้นแต่เมื่อราคาขายคาร์บอนเครดิตสูงมากพอ  

	 	

 (4)  แนวทางการใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยพืชสด แนวทางนี้ไม่สามารถวิเคราะห์ความคุ้มทุน

ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในลักษณะนี้จะต้องคำนวณ 	

การสะสมและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดิน ซึ่งโดยปกติสมควรดำเนินการกับเกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ดังนั้น ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้การวิเคราะห์ความคุ้มทุน

ในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ 

	 	

 เนื่องจากการดำเนินนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก เกษตรกรจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับ

ผลกระทบทั้งทางบวกและลบ ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการปล่อย

และลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว  จึงต้องใช้เวลาที่จะทำให้เกษตรกรเข้าใจและยอมรับ 	

การปรับวิธีการผลิตข้าว เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และควรกำหนดนโยบายที่ส่งผลเชิงบวก

กับเกษตรกร รวมทั้งอุดหนุนและชดเชยให้แก่เกษตรกรในส่วนที่สูญเสีย ในขณะเดียวกัน

ควรเร่งส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวควบคู่กับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก  	

รวมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวในรูปของการดูดกลับ ซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 

และควรมีการวิจัยการยอมรับของชุมชน เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายเชิงรุกในการลด

ก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวได้  ถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะมีความคุ้มทุนน้อย แต่อาจมีนัยยะ 	

ด้านความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาเกษตรสีเขียวเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ 	

ในการแข่งขันในกระแสการค้าคาร์บอนต่ำในอนาคต 
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โครงการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร 
	

 ภาคเกษตรมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 	

ภูมิอากาศโลก และในปี 2557 ทุกประเทศต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกสองปี 

ขณะที่ประเทศไทยยังมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตรที่ล้าหลังและ 	

ไมส่มบรูณ ์จงึทำใหม้คีวามจำเปน็ตอ้งเรง่ดำเนนิการเรือ่งการจดัทำฐานขอ้มลูและการปรบัปรงุ

ข้อมูลการเกษตรให้สามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ถูกต้องและทันสมัย 

	

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ศึกษาการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือการจัดทำบัญชี

ก๊าซเรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate Chang (IPCC) และประเมิน

ความต้องการข้อมูลด้านการเกษตรที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ

ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร จำแนกตามแหล่งปล่อยและรายสินค้าที่สำคัญ 

	

 การศึกษาพบว่า (1) ก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว โดยใช้ข้อมูลเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว 	

ทัง้ประเทศเปน็ฐานในการศกึษา ในป ี2552 มกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกปรมิาณ 34.9 ลา้นตนั

เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (ล้านตัน CO2e) โดยร้อยละ 95 เป็นการปล่อยก๊าซมีเทน และ

ร้อยละ 4.9 เป็นการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการใส่ปุ๋ย (2) ปริมาณการปล่อยก๊าซ 	

เรือนกระจกจากการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในปี พ.ศ. 2554  การเพาะปลูกพืชยืนต้น

ทั้งสองชนิดมีการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกสุทธิ โดยการปลูกยางพารามีการดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกปริมาณ 22.2 ล้านตัน CO2e และการปลูกปาล์มน้ำมันมีการดูดกลับก๊าซ 	

เรือนกระจกสุทธิปริมาณ 2.3 ล้านตัน CO2e  (3) การปลูกพืชไร่ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากกิจกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี พ.ศ. 2554 การปลูกพืชไร่ 

เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ 2.2  	

ล้านตัน CO2e 1.3 ล้านตัน CO2e และ 0.8 ล้านตัน CO2e ตามลำดับ (4) การเลี้ยงสุกรและ

สัตว์ปีก ในปี พ.ศ. 2554 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ 1.53 ล้านตัน CO2e  และ 0.68 

ล้านตัน CO2e ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการปล่อยก๊าซมีเทนจากการจัดการมูลสัตว์  

	

 สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลผลิต คำนวณตามวิธีวัฎจักร

ชีวิตคาร์บอน (Life Cycle Analysis: LCA) โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาจาก cradle to gate 

พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อกิโลกรัมข้าวเปลือกมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ 

โดยค่าเฉลี่ยของจังหวัด (พะเยา เชียงราย ราชบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ นครราชสีมา 

มหาสารคาม และอุบลราชธานี) ประมาณ 540 – 2,280 กิโลกรัม CO2e/ตันข้าวเปลือก  	
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การผลิตอ้อยในจังหวัดราชบุรี ชลบุรี และระยอง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 22.7 

กิโลกรัม CO2e/ตัน การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพะเยา และเพชรบูรณ์มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกประมาณ 238.6  กิโลกรัมCO2e/ตัน การผลิตน้ำยางพาราในจังหวัดชลบุรี

และระยองมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 200  กิโลกรัมCO2e/ตัน การผลิตผลปาล์ม

น้ำมันในจังหวัดชลบุรีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 119.7 กิโลกรัม CO2e/ตัน และ

การปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดเพชรบูรณ์ ราชบุรี ระยอง และชลบุรี มีการปล่อยก๊าซ 	

เรือนกระจกประมาณ 15.3 กิโลกรัม CO2e/ตัน ทั้งนี้ แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก

สินค้าเกษตร ยกเว้นข้าว คือ การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเตรียม 	

แปลงเพาะปลูก ดังนั้นการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีด้านปุ๋ยจึงมีความสำคัญในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าเกษตร 

	

 การผลิตสุกร มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อกิโลกรัมน้ำหนักสุกรมีชีวิต เท่ากับ 3.6 

กิโลกรัม CO2e/กิโลกรัม โดยร้อยละ 68 เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้อาหาร 

(การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการผลิตอาหารสุกร ซึ่งเป็นการปล่อยนอกฟาร์มสุกร) 

การผลติไขไ่กป่ลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ่การผลติไขไ่ก ่1 ฟอง มคีา่ระหวา่ง 34 - 38 กรมั CO2e	

แต่หากมีการเลี้ยงไก่แบบระบบเปิด ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจะลดลง 2 กรัม 

CO2e /ฟอง การเลี้ยงกุ้งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 5.04 กิโลกรัม CO2e/กิโลกรัม 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งนี้ เป็นผลการศึกษาเบื้องต้น และ

ยังสามารถใช้เป็นตัวแทนอ้างอิงของประเทศได้ 

	

 ทั้งนี้การประเมินความต้องการข้อมูลเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มี

ความถูกต้อง พบว่า การปลูกข้าว ควรมีข้อมูลจำแนกตามระบบการปลูก โดยแต่ละระบบ

การปลกูควรมขีอ้มลูประกอบดว้ย พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว การใสปุ่ย๋เคมแีละปุย๋อนิทรยี ์ (ชนดิ ปรมิาณ	

และองค์ประกอบทางเคมี) การจัดการการน้ำ การจัดการชีวมวล (เช่น การเผาและลักษณะ

การเผาชีวมวลที่ถูกเผา เป็นต้น) สำหรับการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ควรมีข้อมูล 	

ชีวมวลแยกตามพื้นที่ พันธุ์และอายุ การใส่ปุ๋ยเคมี และการจัดการ ชีวมวล ส่วนพืชไร่ ควรมี

ข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จำแนกเป็นหมวดหมู่ตามพื้นที่ปลูกที่แตกต่างกัน รวมทั้ง

ควรมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดิน และ Gross energy intake กรณีการคำนวณ 	

ในภาคปศุสัตว์ 
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การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) 
	

	 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ในป ีพ.ศ. 2558 ถอืเปน็จดุเปลีย่น

ครั้งสำคัญของเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ส่งผลให้มี

การเคลื่อนย้ายสินค้า แรงงาน และทุนได้อย่างเสรี ทำให้มีการแข่งขันทางการค้าสูงยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่แต่ละประเทศสมาชิกมีการผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกัน  	

ส่งผลให้เกษตรกรมีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ 	

เสียประโยชน์จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยประชาคมอาเซียน 

ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 

Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community: ASCC) โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้ง ภายในปี 2558  

 สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของ

ประชาคมอาเซียน ได้กำหนดเป้าหมายการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้เป็นตลาด

และฐานการผลิตร่วม ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การให้บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ

อย่างเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการ

สร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของอาเซียน โดยมีแผนงานเรียกว่า AEC Blueprint แบ่งออกเป็น 4 ด้าน เพื่อให้บรรลุ 	

เป้าหมาย คือ 1) การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานที่เสรี และเคลื่อนย้าย 	

เงนิทนุทีเ่สรมีากขึน้ 2) การสรา้งเสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนั อาท ิการปรบัโครงสรา้ง

พื้นฐานสำหรับการค้า การพัฒนาปรับปรุงระบบโทรคมนาคมสื่อสาร การกำหนดนโยบาย

ด้านภาษี 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค   ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิก

อาเซียนเก่าและอาเซียนใหม่ และการพัฒนา SMEs และ 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ

โลก โดยการเชื่อมโยงกับตลาดนอกภูมิภาค การเจรจา FTA กับคู่เจรจาอื่น เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
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 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร เพื่อเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 ด้าน ดังนี้ 

	 	 	

	 	 1.	 การเตรียมความพร้อมตามแผนงาน	AEC	Blueprint โดยได้รับมอบหมาย 	

ให้เป็นหน่วยงานประสานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันร่างแผนปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3 ปี ของภาคเกษตร 

(พ.ศ. 2556 - 2558) ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการหลัก จัดลำดับความสำคัญแต่ละกลุ่ม 

ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ความรุนแรงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น/โรคระบาด ขนาดของ

โครงการ/งบประมาณ/จำนวนเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ ผลประโยชน์ที่ได้จาก 	

โครงการ/รายได้/องค์ความรู้ และความเป็นมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขัน  	

ซึ่งในภาพรวมสรุปเป็น 7 โครงการ ดังนี้ 

   1) โครงการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานที่ 	

รับผิดชอบ ได้แก่ กรมปศุสัตว์  

	 	 	 2)  โครงการพฒันาสนิคา้พชืเพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ	

ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และ 	

กรมส่งเสริมสหกรณ์   

   3)  โครงการพัฒนาการประมงเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร

ทะเลของอาเซียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมประมง  

   4)  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อม   

ในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก ่สำนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตร

และอาหารแห่งชาติ  

	 	 	 5)  โครงการเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากรทางการเกษตรและสถาบนัเกษตรกร	

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมประมง กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชา

การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

   6)  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อม 	

ในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก ่กรมชลประทาน กรมพฒันาทีด่นิ	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   7)  กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 	

การแข่งขันของประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

	 	

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิจารณาความตกลงต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ

การเกษตรทั้งด้านการค้าสินค้าและการลงทุนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงาน 	

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ในวาระต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์และโอกาส
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในภาคเกษตรจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน 	

ในกรอบอาเซียน โดยการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ และสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่ม

มูลค่า ตลอดจนการขยายฐานการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สายโซ่อุปทาน 	

การผลิตของประเทศไทยและเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่น่าสนใจในการเป็น AEC 

รวมถงึการเปน็เจา้ภาพจดัการประชมุคณะทำงานสง่เสรมิสนิคา้มนัสำปะหลงัอาเซยีน ครัง้ที ่ 2	

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในการส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ภายใต้

ความตกลงรว่ม (MOU) วา่ดว้ยความรว่มมอือาเซยีน ดา้นการสง่เสรมิสนิคา้เกษตรและปา่ไม้	

เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งในการสรา้งความเขม้แขง็

ทางการค้าสินค้า เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2555 ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและ

เอกชนจากประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย 

จำนวนกว่า 50 คน    

	

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและ

เฝ้าระวังการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้เขตการค้าเสรี ได้มีการเตรียมความพร้อมภาคเกษตร

ของประเทศให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยติดตามสถานการณ์การนำเข้า - ส่งออก

สินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2553 หลังการประกาศลดภาษีนำเข้าเป็นร้อยละศูนย์

ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์การนำเข้า–ส่งออกสินค้าเกษตรของ

ประเทศไทยในแต่ละพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 พบว่า 

การค้าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยกับประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.-ก.ย. 55) ประเทศไทยส่งออก

สนิคา้เกษตรไปยงัอาเซยีน 9 ประเทศ คดิเปน็มลูคา่ 212,800 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนั

ของปี 2554 ร้อยละ 8.48 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าจากอาเซียนสูงขึ้นเช่นกัน มีมูลค่า 57,700 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 25.45 ส่งผลให้มูลค่าการค้ารวมที่ประเทศไทยส่งออก

และนำเข้ารวมกันมีมูลค่า 270,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.19 ประเทศไทยเป็นฝ่าย 	

ได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 155,099 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ร้อยละ 0.41     

	

 นอกจากนี้ยังร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการค้าเกษตรที่ไม่เป็นไปตาม 	

พันธกรณีของอาเซียน อาทิ การหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณา

แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าให้เป็นอุปสรรคน้อยลง รวมถึงการติดตาม

สถานการณ์การออกประกาศกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรของประเทศคู่ค้า

ต่างๆ ในอาเซียนที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย และการพิจารณา

แนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ในประเทศให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด   

	

 ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการลงทุนในภาคเกษตร สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 	
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปิดเสรีเพาะขยายเมล็ดพันธุ์พืชในปี 2554 และสรุปเสนอ 	

ความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์และ BOI ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเสรีการลงทุนในสาขา 	

เพาะขยายเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่แล้ว นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการ

เปิดเสรีการลงทุนต่อเนื่องโดยจัดจ้างที่ปรึกษา (สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย) 

ศึกษาผลกระทบและมาตรการรองรับการเปิดเสรีการลงทุนของอาเซียน สาขาการ		

เพาะขยาย หรอืปรบัปรงุพนัธุพ์ชื เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูและขอ้เสนอแนวทางในการเปดิเสรกีารลงทนุ

สาขาการเพาะขยาย หรือปรับปรุงพันธุ์พืชของไทย ซึ่งรายงานฉบับสมบูรณ์ดำเนินการ 	

แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2555 

	 	

	 	 2.	 การศึกษาเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบต่อภาคเกษตร	 โดยได้รับมอบหมาย

ให้เป็นหน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาการบูรณาการผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ

ร่างแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของประเทศไทย โดย

ทำการวิเคราะห์ ตารางความสามารถในการแข่งขันของไทย (Thailand Competitiveness 

Matrix : TCM) ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ซึ่งพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยที่

สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้านั้น (Attractiveness Factors) และปัจจัยด้านการแข่งขันของ

แต่ละสินค้า (Competitiveness Factors) เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งของสินค้า และกำหนด

แนวทางพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของสนิคา้นัน้ รวม 7 กลุม่ 23 ชนดิสนิคา้ ประกอบดว้ย	

1) กลุ่มสินค้าประมง ได้แก่ กุ้ง ปลาทูน่า ปลานิล และกุ้งก้ามกราม 2) กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ 

ได้แก่ ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ โคนมและผลิตภัณฑ์ โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ และสุกร   	

3) กลุ่มสินค้าผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง และสับปะรด 4) กลุ่มสินค้าข้าว  	

5) กลุ่มสินค้าไม้ยืนต้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ยางพารา และกาแฟ 6) กลุ่มสินค้าพืชไร่ 

ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน และ 7) กลุ่มสินค้าไหม ทั้งนี้ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่	1	ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของอาเซียนและโลก	

 ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรที่สำคัญในตลาดอาเซียนและตลาดโลก	
	 ตำแหน่ง	 สินค้าตลาดอาเซียน	 สินค้าตลาดโลก
	 1.	ดาวรุ่ง	(Star)		 1.1 สับปะรดกระป๋องและ 1.1 สับปะรดกระป๋องและ	
 เป็นสินค้าที่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและ  น้ำสับปะรด  น้ำสับปะรด	
 ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน  1.2  มังคุด 1.2 ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์	
 ความต้องการสินค้าในตลาดอาเซียนอยู่ใน 1.3  ลำไย 1.3  ลำไย	
 ระดับสูง ซึ่งพิจารณาจากอัตราการขยายตัว 1.4  อ้อยโรงงาน 1.4  ทุเรียน	
 ในการนำเข้าสินค้าของประเทศในอาเซียน   (น้ำตาลทราย)	
 และพิจารณาความสามารถในการแข่งขัน  1.5  สุกร	
 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 1.6  โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
  1.7  โคนมและผลิตภัณฑ์ 
	 2.	โอกาส	(Opportunity)	 2.1  กุ้ง 2.1  ข้าว	
 เป็นสินค้าที่มีอนาคต เนื่องจากมีความ 2.2  มันสำปะหลัง 2.2  กุ้ง	
 ต้องการทางการตลาดสูง และมีศักยภาพ 2.3  กาแฟสำเร็จรูป 2.3  มันสำปะหลัง	
 ในการสร้างรายได้แต่มีขีดความสามารถ 2.4  ปลานิล 2.4  อ้อยโรงงาน	
 ในการแข่งขันปานกลาง โดยมีปัญหา    (น้ำตาลทราย)	
 ที่เกิดจากห่วงโซ่มูลค่าในบางส่วน    2.5  ปลานิล 
    2.6  ทูน่า 
	 3.	คลื่นลูกใหม่	(New	Wave)	 3.1  สับปะรดสด 3.1  โคเนื้อและผลิตภัณฑ์	
 เป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง  3.2  มะม่วง 3.2  โคนมและผลิตภัณฑ์	
 แต่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ใน   3.3  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Grain)	
 ระดับต่ำในทุก ๆ ด้านของห่วงโซ่มูลค่า    3.4  สุกร	
 ต้องมีการพัฒนาหรือปรับตัว 
 ให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น 
	 4.	ดาวตก	(Falling	Star)	 4.1  ยางพารา 4.1  ยางพารา	
 เป็นสินค้าที่มีความต้องการทางการตลาดต่ำ  4.2  ไข่ไก	่
 แต่มีความสามารถในการแข่งขัน  4.3  ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ	์
 อยู่ในเกณฑ์ดีทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า  4.4  ทุเรียน	
 จึงต้องพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อ 
 ปรับตัวให้อยู่รอด หรือปรับเปลี่ยนการผลิต 
	 5.	ไม่ชัดเจน	(Question	Mark)	 5.1  ข้าว 5.1  ไหม	
 เป็นสินค้าที่มีความต้องการทางการตลาดต่ำ   5.2  ทูน่า 5.2  กุ้งก้ามกราม	
 แม้จะมีความสามารถในการแข่งขัน 5.3  ไหม 5.3  ไข่ไก่	
 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เพราะมีปัญหา 5.4  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Grain)	
 ที่เกิดจากห่วงโซ่มูลค่าบางส่วน จำเป็นต้อง 5.5  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Seed)	 	
 ปรับตัวให้อยู่รอดหรือปรับเปลี่ยนการผลิต 5.6  กุ้งก้ามกราม	
	 6.	มีปัญหา	(Trouble)	 6.1  เมล็ดกาแฟ 6.1  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Seed)	
 เป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดและ 6.2  ปาล์มน้ำมัน 6.2  สับปะรดสด	

 ความสามารถในการแข่งขันในระดับต่ำ 6.3  มะพร้าว	
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	 สำหรบัการศกึษาผลกระทบจากการเปน็	AEC	ในภาพรวมของประเทศไทยเปรยีบเทยีบ

กับอาเซียนและโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลกระทบจากการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะส่งผลให้สินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ 

ข้าว ยางพารา กาแฟ ผลไม้ และกุ้ง ว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นหรือลดลง และ

มีตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งหรือสร้างรายได้ให้กับประเทศมากน้อยเพียงใด  	

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าหรือคู่แข่งในตลาดอาเซียน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม กัมพูชา 

เมียนมาร์ สิงคโปร์ ลาว ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยใช้การศึกษาวิเคราะห์

ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Relative Comparative Advantage Index : 

RCA)  ผลการศึกษาสรุปเป็นรายสินค้า 5 ชนิด ได้ดังนี้ 

	 	 	

	 ข้าว ศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มประเทศในอาเซียนไปยังตลาดโลก พบว่า  	

กลุม่ประเทศอาเซยีนมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทางการแขง่ขนัในการสง่ออกสนิคา้ขา้ว

มาตลอด ในช่วง 10 ปี (2545 - 2554) เมื่อพิจารณาศักยภาพการแข่งขันสินค้าข้าวของ

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน พบว่า ปี 2552  ประเทศเวียดนาม 

กัมพูชา และเมียนมาร์ มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการแข่งขันจากการส่งออกสินค้า

ข้าว ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ ซึ่งเดิมประเทศกัมพูชาไม่มีความ

ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการแข่งขันการส่งออกข้าว แต่ปี 2553 ประเทศกัมพูชา

สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองจนกลายมาเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

ที่ปรากฎทางการแข่งขันการส่งออกข้าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศกัมพูชามีการเตรียม

ความพรอ้มและพฒันาสนิคา้ขา้ว เพือ่เปดิตลาดการสง่ออกขา้วสูเ่วทกีารแขง่ขนัในระดบัโลก	

สำหรับประเทศเมียนมาร์ แม้ยังไม่เปิดประเทศสู่การแข่งขันอย่างเต็มที่ แต่ปี 2553 ประเทศ

เมียนมาร์ก็มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏทางการแข่งขัน การส่งออกข้าว คาดว่า

ในอนาคตประเทศเมียนมาร์จะเป็นคู่แข่งด้านการส่งออกข้าวที่สำคัญ ดังนั้นประเทศไทย 	

ควรมีการพัฒนาสินค้าข้าวในทุกด้าน ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด บรรจุภัณฑ์

อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาด รวมทั้ง 	

การสร้างความแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งให้เด่นชัด เพื่อรักษาตลาดเดิมไว้และสร้างโอกาส

ในการเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลักดันการรวมกลุ่มผู้ส่งออกข้าวเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและ 	

ไม่ตัดราคากันเอง  

	

	 ยางพารา  ผลการศกึษาศกัยภาพการแขง่ขนัของกลุม่ประเทศในอาเซยีนไปยงัตลาดโลก	

พบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏทางการแข่งขันในการ

ส่งออกสินค้ายางพารามาตลอดในช่วง 8 ปี (2546 – 2553) เมื่อพิจารณาศักยภาพการแข่งขัน

ของไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน พบว่า ปี 2553 ประเทศไทยที่มีความ
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ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏทางการแข่งขันในสินค้ายางพารามากที่สุด และยังคงมี

ศักยภาพในการส่งออกอยู่ในระดับสูงและมากกว่าประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม 

มาเลเซียและอินโดนีเซีย ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันและ

ศกัยภาพในการแขง่ขนัลดลง สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำทางการส่งออก 	

ยางพารา ดังนั้นประเทศไทยควรมีการพัฒนาสินค้ายางพารา ทั้งปริมาณและคณุภาพยางพารา 

สง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑย์างพาราภายในประเทศ เนน้การแปรรปูเปน็ผลติภณัฑเ์พื่อสร้างมูลค่า 

รวมทัง้รว่มมอืกบัสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เปน็พนัธมติรในฐานะการเปน็ตลาดเดยีว 

สรา้งอำนาจการตอ่รองที่แข็งแกร่งในการส่งออกยางพาราสู่ตลาดโลก 

	

	 กาแฟ กลุ่มประเทศอาเซียนมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏทางการแข่งขัน

ส่งออกเมล็ดกาแฟไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และลาว  	

ส่วนประเทศไทยมีการส่งออกเมล็ดกาแฟเล็กน้อย สำหรับกาแฟสำเร็จรูป ประเทศมาเลเซีย

และอินโดนีเซียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการแข่งขันส่งออกมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม

อาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังคงมีความเสียเปรียบในการแข่งขันส่งออกทั้งเมล็ดกาแฟ 	

และกาแฟสำเร็จรูป จนกระทั่งปี 2552 ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่

ปรากฏในการแข่งขันส่งออกกาแฟสำเรจ็รปูและมอีตัราการขยายตวัของการสง่ออกเพิม่ขึน้  	

ดงันัน้ ประเทศไทยควรมีการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟและสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟ   	

ให้มีการขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งการเป็นพันธมิตรกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อสร้าง

อำนาจการต่อรองและเพิ่มการส่งออกมากขึ้น 

	

	 ผลไม ้ จากผลการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดผลไม้ของประเทศไทย พบว่า 

ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการแข่งขันส่งออกผลไม้ไปทั้งใน

ตลาดโลกและตลาดอาเซียนในช่วง 7 ปี ( 2547 – 2554) และยังคงมีศักยภาพในการส่งออก

อยู่ในระดับสูงและมากกว่าประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

ประเทศไทยเป็นผู้นำในการส่งออกผลไม้ทั้งในตลาดโลกและตลาดอาเซียน อย่างไรก็ตาม

อัตราการเจริญเติบโตของการส่งออกผลไม้ไทยเริ่มชะลอตัว ดังนั้นประเทศไทยจึงมีแนวทาง

ในการรักษาตลาดเดิม ได้แก่ ตลาดประเทศจีน และขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้น 

	

	 กุ้ง ศักยภาพการแข่งขันส่งออกกุ้งของกลุ่มประเทศในอาเซียนไปยังตลาดโลกนั้น  	

พบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏทางการแข่งขันในการ

ส่งออกสินค้ากุ้งมาตลอด ในช่วง 10 ปี (2545 – 2554) เมื่อพิจารณาศักยภาพการแข่งขัน

สินค้ากุ้งของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทย

มีแนวโน้มความได้เปรียบในการแข่งขันส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้น ขณะที่ประเทศเวียดนามและ
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อนิโดนเีซยีมแีนวโนม้ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัสง่ออกกุง้ลดลง ดงันัน้เพือ่ใหป้ระเทศไทย

ยังคงดำรงความสามารถในการแข่งขันส่งออกกุ้ง ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้ง

ส่งออกให้มีความหลากหลาย ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต และผลักดันให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการค้ากุ้งอาเซียนต่อไป  

	

 นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องการรับรู้		

และการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน			

ซึ่งแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร 	

ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าเกษตรกรที่มีการรับรู้ข้อมูลและเตรียม

ความพร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพียงใด สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรจึงได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” ในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร และหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ประธานหอการค้า

จังหวัด เป็นต้น โดยผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรจากสมาชิกสภาเกษตรกร 

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-11 ประมาณ 

1,000 คน   

	

 ทั้งนี้ ในการจัดอบรมฯ ได้ทำการศึกษาเพื่อวัดการรับรู้และการเตรียมความพร้อมของ

เกษตรกร พบว่า ผู้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.44 ปี ระดับการศึกษา 	

อยู่ในระดับที่มีความรู้ค่อนข้างสูงเป็นส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทำงานเกษตรเฉลี่ยเท่ากับ  	

25.72 ปี ผู้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 	

ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  	

ในระดับปานกลางถึงระดับมาก ส่วนด้านการเตรียมความพร้อม ผู้ร่วมสัมมนามีการเตรียม

ความพร้อม เช่น เรื่องการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  	

โดยวิธีแบบผสมผสาน ใช้เทคโนโลยี ความรู้ใหม่ๆ มาช่วยในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว 

และการรวมกลุ่มการผลิต การตลาด และการแปรรูป   

	

	 ดา้นปญัหาและอปุสรรคของผูร้ว่มสมัมนา พบวา่ ยงัขาดความรูแ้ละการอบรมเกีย่วกบั

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การขาดแคลนปัจจัยที่ดิน แหล่งน้ำ และเงินทุน ดังนั้น

ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้นี ้คอื หนว่ยงานภาครฐัควรมกีารสง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหค้วามรู้

กับเกษตรกรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม

สัมมนา และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารปรับตัวรวมทั้ง  	
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การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นประโยชน์กับเกษตรกร การทำเกษตรยุคใหม่

เพื่อคิดค้นนวัตกรรม ที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงหรือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจน 	

การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมและเร่งปรับตัวรองรับ 	

การเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ  

	 	 	

	 	 3.	 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ไดด้ำเนนิการเผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจ และการสรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้กบ่คุลากรภาคเกษตร		

ประกอบด้วย บุคลากรของรัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งเกษตรกร ร่วมกับ 	

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดย สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการเตรียมความพร้อมภาคเกษตร

สู่ AEC กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกรและสถาบันการศึกษา รวมกว่า  	

50 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน เป็นจำนวนกว่า 

10,000 คน  และดำเนินการการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ 	

ภาคเกษตรเข้าสู่ AEC จัดสัมมนาเป็นจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่  

   ครั้งที่ 1 การสัมมนา เรื่อง “การเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน : ภาคเกษตรไทยควร

เตรียมพร้อมอย่างไร” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ  	

ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนกว่า 100 คน  

	 	 	 ครัง้ที ่2 การสมัมนา เรือ่ง “เตรยีมความพรอ้มเกษตรไทยสูก่ารเปน็ AEC ใน 3 ปี 

ข้างหน้า” เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี   	

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร  	

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผู้ที่สนใจเป็นจำนวนกว่า 200 คน ซึ่งทำให้ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา

ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อม ตลอดจนเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค  

	 	 	 	

	 	 	 อยา่งไรกต็ามสิง่สำคญัทีท่ำใหไ้ทยและประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถรวมตวักนั

ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้กลายเป็นประชาคมอาเซียนตามเป้าหมายจำเป็นต้องมีการ

ปรบัเปลีย่นแนวคดิ จากการเปน็คูแ่ขง่ขนัมาเปน็พนัธมติร เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาตลอดหว่งโซ่

การผลิต ยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรให้ตรงตามมาตรฐานสากลและความต้องการ

ของตลาดและเป็นที่จดจำ เพื่อสามารถขยายการส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก ซึ่งในที่สุดย่อมจะ

ส่งผลต่อเนื่องย้อนกลับมายังภาคการผลิตการเกษตร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และภาค

การเกษตรไทยเกษตรกรให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป 
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ความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) 
	

 ความมั่นคงด้านอาหารเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยองค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) เปิดเผยว่าระบุว่า ในปัจจุบันมีประชากรโลกกว่า 870 ล้านคน ที่ยังอดอยากหิวโหย 

และยังมีความท้าทายในการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 70 เพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่จะเพิ่ม

เป็น 9,000 ล้านคนในปี 2593  

	 	

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบรับสถานการณ์ปัจจุบัน และความท้าทายในอนาคต 

โดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อบริหารความมั่นคงด้านอาหารซึ่งมีสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรเป็น ฝ่ายเลขานุการอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ ได้จัดทำ “กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (พ.ศ. 2556 – 2559)” มีวิสัยทัศน์ เพื่อให้คนไทยมีอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอและ 	

ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนหรือครัวเรือน เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่า

ทางโภชนการที่เหมาะสมได้ตลอดเวลา ทั้งจากการผลิตภายในประเทศ และการนำเข้า  	

และไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกระทันหันหรือ

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่	 1 ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่	 2 สนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอได้ตลอดเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่	 3 ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และมีการใช้ประโยชน์

อย่างเหมาะสม และยุทธศาสตร์ที่	 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น

การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ให้เพียงพอกับ

ความต้องการบริโภคภายในประเทศตามหลักโภชนาการอย่างเหมาะสม ประชากรมีอาหาร

บริโภคในระดับครัวเรือน และชุมชนเพียงพอในภาวะปกติ รวมทั้งในกรณีภาวะฉุกเฉิน  	

มีทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนและเหมาะสม เกษตรกรมีระบบสวัสดิการและรายได้ที่

มั่นคง และก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับองค์กรระหว่างประเทศด้านความมั่นคงอาหาร 

และตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีภาพพจน์และบทบาทที่ดี

ในฐานะประเทศผูผ้ลติอาหารทีส่ำคญัในประชาคมโลก และคงไวซ้ึง่การเปน็ครวัของโลกตอ่ไป	

 สำหรับในปี 2555 ประเทศไทยได้เข้าร่วมสนับสนุนประเด็นความมั่นคงอาหารใน

กรอบต่างๆ ดังนี้ 

	 1.	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค	 (Asia-Pacific	 Economic	 Cooperation:	

APEC) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมรับรองปฏิญญาคาซานว่าด้วย

ความมั่นคงอาหารเอเปค ในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 2 ระหว่าง

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2555 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ซึ่งมีสาระสำคัญในการ 	



84 รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เสริมสร้างความมั่นคงอาหาร 5 ประการ ได้แก่ 1) การเพิ่มผลผลิตและผลิตภาพทาง 	

การเกษตร 2) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า และการพัฒนาตลาดสินค้าอาหาร  	

3) การส่งเสริมความปลอดภัย และคุณภาพอาหาร 4) การปรับปรุง การเข้าถึงอาหารสำหรับ

กลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม 5) การสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการระบบ

นิเวศน์ทางทะเลอย่างยั่งยืน และการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  	

และไร้การควบคุม รวมถึงการค้าที่เกี่ยวข้อง 

	

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

 สำหรับการดำเนินโครงการของประเทศไทยโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปีนี้

ภายใต้แผนปฏิบัติการความมั่นคงอาหารเอเปคแนบท้ายปฏิญญานิอิกาตะว่าด้วยความมั่นคง

อาหารเอเปค ซึ่งเป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน

ตุลาคม 2553 คือ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC International Conference on Natural 

Resources and Infrastructure Management for Agriculture  ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 

2555 ณ กรุงเทพฯ 

 2. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) การประชุมคณะกรรมการ

อาหารโลกครั้งที่ 39 (The 39th Session of Committee on World Food Security: CFS) 

ระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2555 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้หารือเกี่ยวกับการกำหนด 	

คำนิยามของคำว่า “food security” เป็น “food and nutrition security” รวมถึงการเห็นชอบ

ให้มีการศึกษาการร่างหลักการการลงทุนภาคเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Principles of 

Responsible Agricultural Investment: PRAI) 

สำหรับการดำเนินโครงการของประเทศไทยโดย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปีนี้ภายใต้ FAO 

คือ 1) โครงการศึกษาเรื่อง Adopting Appropriate 

Future Climate Change Adaptation Strategies 

for Thai Agricultural Sector และ 2) โครงการ 

Food Insecurity Assessment in Thailand  	

ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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 3. อาเซียน (ASEAN) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ

การการประเมนิผลระยะกลางของแผนนโยบายบรูณาการความมัน่คงดา้นอาหารของอาเซยีน	

(ASEAN Integrated Food Security Framework: AIFS) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคง 	

ด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action on Food Security: SPA-FS) ระหว่างวันที่ 

16-19 กันยายน 2555 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  	

เพื่อทบทวนสถานการณ์และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภายใต้แผน AIFS และ SPA-FS ซึ่งมี

ระยะเวลา 5 ปี (2549 – 2556) จากผลการประเมินพบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่มี

การดำเนินการไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ 4 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง

ด้านอาหารและการบรรเทากรณีฉุกเฉิน/ขาดแคลน 2) การพัฒนาการค้าอาหารอย่างยั่งยืน  	

3) ระบบบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงด้านอาหาร และ 4) นวัตกรรมด้านการเกษตร ทั้งนี้ 

ผลงานที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การร่วมให้สัตยาบันในความตกลงเพื่อจัดตั้งองค์กรสำรองข้าว

ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR)  	

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา และการพัฒนาสารสนเทศเพื่อความ

มั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน (ASEAN Food Security Information System: 

AFSIS) ให้เป็นกลไกถาวรด้านสารสนเทศความมั่นคงด้านอาหารแห่งภูมิภาคอาเซียน 	

บวกสาม เป็นต้น  

	 	

 นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดทำกรอบการดำเนินงานแผน AIFS 

และ SPA-FS ในระยะที่สอง (ปี 2557 เป็นต้นไป) เพื่อตอบสนองเป้าหมายการมีความมั่นคง

ด้านอาหารระยะยาวของภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง   
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การดำเนินงานขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉิน 
ของอาเซียนบวกสาม ประจำปี 2555 
(ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) 
	

 องค์กรสำรองข้ าวฉุก เฉินของ

อาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three 

Emergency Rice Reserve: APTERR)  	

จัดตั้งเป็นองค์กรถาวรตามมติที่ประชุม

รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้

กับรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ญีปุ่น่ และสาธารณรฐัเกาหล ี(The ASEAN	

Ministers of Agriculture and Forestry and the Ministers of Agriculture of the People’s 

Republic of China, Japan and the Republic of Korea: AMAF+3) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่  	

7 ตุลาคม 2554  ณ ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากที่โครงการนำร่องเพื่อระบบการสำรอง 	

ข้าวฉุกเฉินในเอเชียตะวันออก (East Asia Emergency Rice Reserve: EAERR) ได้สิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียน 	

บวกสาม1/ ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากธรรมชาติและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

ด้วยการทำสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าและการบริจาคข้าวแบบให้เปล่า ซึ่งการดำเนินการ 	

ดังกล่าวนี้จะต้องไม่ละเมิดกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 

WTO) ทั้งนี้ ที่ประชุม AMAF+3 ได้ลงนามความตกลง APTERR (APTERR Agreement) 

เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีสำนัก

เลขานุการ APTERR ทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ความตกลงนี้ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  	

หลงัจากประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ และประเทศบวกสาม 1 ประเทศ ไดย้ืน่สตัยาบนัสาร

ต่อเลขาธิการอาเซียน ปัจจุบันนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศบวกสาม 

1 ประเทศ ที่ให้สัตยาบันสารแล้ว เหลือประเทศบวกสาม 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน และ

เกาหลีใต้ ที่อยู่ระหว่างการจัดทำสัตยาบันสารตามกระบวนการภายในประเทศ  

 ภายใต้ความตกลง APTERR ประเทศสมาชิกได้มีการกำหนดปริมาณการสำรองข้าว

ในรูปสัญญา รวมทั้งหมด 787,000 ตัน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนสำรอง 87,000 ตัน และ

ประเทศบวกสามจำนวน 700,000 ตัน นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังสนับสนุนการจัดตั้ง

กองทุน APTERR (APTERR Fund) ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนสะสม (Endowment Fund) ที่

ใช้ได้เฉพาะดอกผล จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 5 ปี และเงินอุดหนุน

	 1/ ประเทศสมาชิกอาเซียนบวก 3 ประกอบด้วย ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  และประเทศบวกสาม ได้แก่  จีน 

ญี่ปุ่น และเกาหลีใต	้



87Annual Report 2012 Office of Agricultural Economics 

ประจำปี (Annual Contribution) ในช่วง 5 ปีแรกของสำนักเลขานุการ APTERR ปีละ 

300,000 เหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินสนับสนุนปีละ 29,000 

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณปีละ 970,000 บาท เป็นเวลา 5 ปีให้กับกองทุน 

APTERR แล้ว  

 การดำเนินงานของสำนักเลขานุการ APTERR อย่างเป็นทางการ (Official launch)  	

จะเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศสมาชิกได้แต่งตั้งคณะมนตรีถาวร (APTERR Council)  	

ครบถ้วน และมีการจัดประชุมคณะมนตรีถาวร ครั้งที่ 1 แล้ว โดยขณะนี้ประเทศสมาชิกอยู่

ระหว่างการแต่งตั้งผู้แทนในคณะมนตรีถาวร และคาดว่าจะมีการจัดการประชุมคณะมนตรี

ถาวรขึ้นในช่วงต้นปี 2556 นอกจากนี้ ที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 

2555 ณ ประเทศลาว มีฉันทามติให้จัดตั้งสำนักเลขานุการ APTERR ที่ประเทศไทยและมี

สถานะตามกฎหมายไทย  โดยจะตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ระหว่างหารือกับ

กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองสถานะของสำนักเลขานุการ APTERR ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 

นอกจากนี้ ยังจัดทำร่างกฎระเบียบและคู่มือการดำเนินงานต่างๆ  ของ APTERR โดยจะ

เสนอต่อคณะมนตรีถาวร APTERR ให้การอนุมัติเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างถาวร

ของสำนักเลขานุการ APTERR ต่อไป  

 สำหรับปี 2555 สำนักเลขานุการ APTERR ได้รับบริจาคข้าวจากกระทรวงเกษตร  	

ป่าไม้และประมงของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกภายใต้โปรแกรม 3 

(Tier 3) ซึ่งเป็นการบริจาคข้าวแบบให้เปล่า ให้กับประเทศสมาชิก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ

อินโดนีเซีย จำนวน 200 ตัน และประเทศลาว จำนวน 400 ตัน โดยสำนักเลขานุการ 

APTERR ได้ส่งมอบข้าวให้กับกระทรวงเกษตรประเทศอินโดนีเซีย และนำข้าวดังกล่าวไป

ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดของเกาะชวา ได้แก่ เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา 

บันเตน ชวากลางและชวาตะวันออก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนประเทศลาว สำนักเลขานุการ 

APTERR จะส่งมอบข้าวให้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยประเทศลาวจะสำรองข้าวไว้เป็น

เวลา 3 เดือน เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้น หากไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น จะนำข้าว

ช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนต่อไป 
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ด้านการติดตามและประเมินผล 
	 	

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะ

นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดทำเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  	

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ซึ่งในปี 2555 ได้ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ

ของรัฐบาล ทั้งเรื่องเร่งด่วน และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ซึ่งผลงานสำคัญที่ 	

ส่งผลต่อนโยบายระดับประเทศ และกระทบต่อเกษตรกรจำนวนมาก  ดังนี้ 

	

















1.	แผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร	ปี	2554

 จากอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 - 30 เมษายน 

2555 ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบโดยตรงหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้มีมาตรการในการ

เยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวในพื้นที่ 74 

จังหวัด เกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,373,453 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 11.06 

ล้านไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกข้าว 8.87 ล้านไร่ พืชไร่ 1.55 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.74  

ล้านไร่  

		 	

	 ทัง้นี ้ เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืฟืน้ฟเูยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบดา้นการเกษตรจากสถานการณ์

อุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีทิศทาง การดำเนินงานที่ชัดเจน ได้มีการ 	

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ด้านการเกษตร (กผฟ.) และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร (กตฟ.) ขึ้น โดยมีสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ   
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	 ผลการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 

2555 คณะรฐัมนตรอีนมุตัจิา่ยเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัดา้นการเกษตรป ี2554 รวมทัง้สิน้	

43,108  ล้านบาท โดยโอนเงินให้กับเกษตรกรแล้ว 41,722 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97  	

ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ได้แก่ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่

เกษตรกร 31,624 ตัน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปลูกทันทีหลังน้ำลด 10,310 ตัน และ

ระยะที ่2 ปลกูในฤดปูกต ิ21,314 ตนั และโครงสรา้งพืน้ฐาน (กคฐ.) ในวงเงนิ 5,263 ลา้นบาท	

	

หน่วย : ล้านบาท 

กรณีพิเศษ กรณีเก็บเกี่ยวก่อน กรณีปลูกพืชต้นทุนสูง รวม 

ค.ร.ม.อนุมัติ โครงการรับจำนำ โอนให้เกษตรกร 

	 ผลการติดตามการช่วยเหลือเกษตรกร	

ของคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน

ตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตรพบว่า 

ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร การให้ความช่วยเหลือ 

เกษตรกร ร้อยละ 56 รับทราบข่าวจากผู้นำ

ชุมชนและเสียงตามสายของหมู่บ้าน และอีก

ร้อยละ 44  ทราบจากเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล 

และเกษตรอำเภอ  

	

	 ด้านความพึงพอใจ เกษตรกรส่วนใหญ่ 	

มีความพึงพอใจต่อความช่วยเหลือ ทั้งรูปแบบ

การให้ความช่วยเหลือผ่านบัญชีของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพราะ

สะดวกสามารถรับเงินได้ตามเวลาที่ต้องการ  

ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือสะดวกและไม่ยุ่งยาก รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และในภาพรวมมีความพึงพอใจ

ต่อนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   

ภาครัฐ 
เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

ร้อยละ 

รูปแบบ ความสะดวก เจ้าหน้าที่ กษ. นโยบาย 

พอใจ ไม่พอใจ 
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	 การนำเงินที่ได้รับความช่วยเหลือไปใช้ประโยชน์ เกษตรกร ร้อยละ 79 นำเงินที่ได้รับ

ไปใช้ในกิจกรรมเดิม และร้อยละ 21 นำไปใช้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่และใช้ในครัวเรือน  

อย่างไรก็ตามในการให้ความช่วยเหลือ  เกษตรกรบางรายมีความเห็นว่า  ควรเพิ่มจำนวนเงิน

ช่วยเหลือทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง  รวมทั้งปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเกณฑ์การ 	

ช่วยเหลือให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และสอดคล้องกับการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจริง

ในการทำนาของเกษตรกร 

	

	

	

	

	

	

	

2.	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	พ.ศ.	 2551	 -	 2554	 และ	

แผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2551	 -	 2554	 ของกระทรวงเกษตร	

และสหกรณ์

	

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแนวทางสำคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 

22 มกราคม 2551 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริม 	

ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดีแก่เกษตรกรในการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี แก้ไขปัญหา

ความยากจนของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 	

ในการผลิตทางการเกษตรที่เกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีด 	

ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในตลาดโลก 

	

 แนวทางการดำ เนินงานประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้

และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

อินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

ศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ และ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเกษตร

อินทรีย์    
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 ผลจากการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฯ พบว่า ในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหาร

จัดการแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว สำหรับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้านส่งเสริม

และถ่ายทอดการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีในพื้นที่

จำนวน 56.18 ล้านไร่ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์รวม  2.81 ล้านราย และด้านการเสริมสร้าง

ศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

รวมทั้งสิ้น 13,668 ฟาร์ม การเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ดำเนินการศึกษาวิจัย 	

ด้านเกษตรอินทรีย์จำนวน  327  เรื่อง  

	

	 ดา้นสขุภาพ ภายหลงัการดำเนนิการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเลกิใชส้ารเคมทีางการเกษตร	

พบว่า เกษตรกรมีอัตราการเจ็บป่วยลดลงเหลือร้อยละ 4.23 จากเดิมที่มีการเจ็บป่วยถึง 	

รอ้ยละ 25.41 และยงัชว่ยลดรายจา่ยคา่รกัษาพยาบาลไดเ้ฉลีย่ปลีะ 5,550 บาท จาก 7,052 บาท	

ในปี 2550 เป็น 1,502 บาท ในปี 2554 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรอินทรีย์

ปีเพาะปลูก 2553/54 โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 22.21 และมีรายได้สุทธิของครัวเรือน

เกษตรอินทรีย์ยากจนเฉลี่ย 13,265 บาทต่อคนต่อปี น้อยกว่าครัวเรือนเกษตรลดใช้สารเคมี 

ซึ่งมีสัดส่วนคนจนคิดเป็นร้อยละ 25.65 และมีรายได้สุทธิครัวเรือนลดใช้สารเคมียากจน

เฉลี่ย 12,575 บาทต่อคนต่อปี 

	

	 ด้านสิ่งแวดล้อม  เน้นการฟื้นฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จากการ

ตรวจคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพดินที่ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุในพื้นที่ของ

เกษตรกรทีม่ทีำเกษตรอนิทรยี ์ประเภทไมผ้ล พชืผกั และสมนุไพรมามากกวา่ 3 ป ีเปรยีบเทยีบ

กับพื้นที่ของเกษตรกรข้างเคียงที่ไม่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

และมรีะดบัธาตอุาหารทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่พชืในสดัสว่นทีส่งูกวา่พืน้ทีท่ีไ่มไ่ดท้ำเกษตรอนิทรยี	์

โดยมีฟอสฟอรัสเฉลี่ย 104 และโพแทสเซียมเฉลี่ย 73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนี้  	

ยังช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับดินเปรี้ยวลงจากร้อยละ 31 เหลือร้อยละ 4 
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	 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรอินทรีย์	 ในช่วงตั้งแต่   	

ปี 2551 - 2554 ปริมาณการส่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18  

ซึ่งผู้บริโภคภายในประเทศยอมรับคุณภาพมาตรฐานอินทรีย์มากขึ้นโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์  

แต่ในต่างประเทศยังให้การยอมรับน้อย โดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้ ชา และสมุนไพร 

	 อยา่งไรกต็าม ในการจดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตรอนิทรยีใ์นระยะตอ่ไป		

ควรดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ในลักษณะบูรณาการตั้งแต่ระดับพื้นที่ สนับสนุนและ

ส่งเสริมงานวิจัยทางการเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 	

เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรให้มากขึ้น ตลอดจนควรมีแผนส่งเสริม

ด้านตลาดสินค้าอินทรีย์ที่แน่นอน สนับสนุนระบบพันธะสัญญา และการสร้างเครือข่าย

ระหว่างสหกรณ์ 

	

3.	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้	ปี	2555

	 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกร (คชก.) ในคราวประชมุครัง้ที	่

4/2555 เมื่อ 23 มีนาคม 2555 และครั้งที่ 7/2555 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก  

ภาคเหนอื และภาคใต ้รวมวงเงนิทีอ่นมุตั ิ427 ลา้นบาท จำแนกเปน็เงนิทนุหมนุเวยีน 1 ลา้นบาท		

และเงินจ่ายขาด 426 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  

มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต มาตรการส่งเสริมการแปรรูป และมาตรการ

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 	

รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  สรุปผลได้ดังนี้ 

	

	 3.1	ผลไม้ภาคตะวันออก			

  ดำเนินมาตรการกระจายผลผลิต

ออกนอกแหล่งผลิตในผลไม้ 3 ชนิด คือ 

เงาะ มังคุด และลองกอง รวมทั้งสิ้น   	

32,858 ตัน คิดเป็นร้อยละ 64.43 ของ 	

เป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นการกระจายผลผลิต

เงาะ  27,892 ตัน  ส่วนมังคุดและลองกอง

ดำเนินมาตรการในจังหวัดระยองเพียงจังหวัดเดียว 4,896 ตัน และ 70 ตัน ตามลำดับ  

มาตรการส่งเสริมการแปรรูปมังคุด โดยมีกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม  	

สมัครเข้าร่วมมาตรการแต่ไม่มีการกู้ยืมเงิน เนื่องจากราคามังคุดค่อนข้างสูงไม่คุ้มค่าที่จะนำ

มาแปรรปู มาตรการบรหิารจดัการคณุภาพผลผลติทเุรยีน จงัหวดัระยองจดัอบรมชดุเฉพาะกจิ

ในการสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ 1 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมายโดยจังหวัด

จันทบุรีไม่ได้จัดอบรมเนื่องจากมีปัญหาด้านการรับโอนเงินงบประมาณ แต่จังหวัดระยอง

และจันทบุรีได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจและออกสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดละ 8 ทีม  	
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รวม 16 ทมี มาตรการประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการบรโิภคภายในประเทศและตา่งประเทศ

ไดด้ำเนนิการ 5 ครัง้ ไดแ้ก ่กรงุเทพมหานคร ภเูกต็ ขอนแกน่ เชยีงใหม ่และประเทศเวยีดนาม	

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่สามารถขายผลผลิตได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด และ

บางกลุ่มยังได้รับส่วนแบ่งค่าบริหารจัดการ  

	

	

	

	

	

	

	

	 3.2	ผลไม้ภาคเหนือ

  การแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ดำเนินการใน 2 ชนิด คือ ลิ้นจี่ โดย มาตรการ

รวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 10,991 ตัน  	

จากเป้าหมาย 15,700 ตัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินการได้ตามโควตาที่ได้รับ  	

ซึง่ชว่งเวลาทีด่ำเนนิการตามมาตรการจะเปน็ชว่งทีม่ลีิน้จีพ่นัธุฮ์งฮวยออกสูต่ลาดจำนวนมาก	

โดยราคาทรงตัวไม่ปรับลดลง สำหรับ มาตรการส่งเสริมการแปรรูปลิ้นจี่ เป้าหมาย 40 ตัน   	

ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ส่งแผนธุรกิจเพียงรายเดียว แต่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

ปัญหาด้านการตลาดของกลุ่ม ที่ถูกตัดราคาก่อนส่งมอบ นอกจากนี้ ได้ดำเนินมาตรการ

ประชาสัมพันธ์และจัดงานส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่ โดยจังหวัดแหล่งผลิตจับคู่จังหวัด 	

แหล่งท่องเที่ยว 3 ครั้ง ณ จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา ซึ่งภายในงานมีปริมาณ

ผลผลิตลิ้นจี่ ที่จำหน่ายและติดต่อซื้อขายล่วงหน้า 160 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท   

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการดำเนินมาตรการต่าง ๆ พบว่า เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ด้านราคาจากแหล่งขายในโครงการสูงกว่าแหล่งขายนอกโครงการเฉลี่ย 0.25 บาท

ต่อกิโลกรัม 10,991  ตัน คิดเป็นมูลค่า 2.75 ล้านบาท    

	 	 ลำไย ดำเนินการ 3 มาตรการ คือ มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	

จากเปา้หมาย 30,900 ตนั ดำเนนิการไดเ้พยีง 1,000 ตนั มผีูป้ระกอบการเฉพาะในจงัหวดันา่น	

ส่วนจังหวัดอื่นๆ ไม่มีการดำเนินการ  เนื่องจากราคาที่

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประกาศ สูงกว่าราคาที่

โครงการกำหนดใหเ้ริม่ดำเนนิการ สำหรบั มาตรการสง่เสรมิ

การแปรรูป  สามารถรับซื้อลำไยสดเพื่ออบแห้งทั้งเปลือก 

และอบแห้งเนื้อสีทองได้ทั้งสิ้น 135,782  ตัน จากเป้าหมาย 

91,050 ตัน ส่วนมาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม	

การบรโิภคลำไยในประเทศ  3 ครัง้ โดยจบัคูจ่งัหวดัแหลง่ผลติ

กับจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่กับ
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จังหวัดสงขลา จังหวัดลำพูนกับจังหวัดภูเก็ต และกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดงานที่

กรุงเทพฯ สำหรับการส่งเสริมการบริโภคในต่างประเทศ ได้ดำเนินการร่วมกับโครงการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้อีก 3 ครั้ง ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาลำไย 

พบว่า สามารถบริหารจัดการผลผลิตในช่วงกระจุกตัวได้สูงกว่าเป้าหมายโครงการคิดเป็น

ร้อยละ 112 และระดับราคาลำไยสดช่อส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มดำเนินการ เกษตรกร 	

มีความพึงพอใจต่อราคาลำไยที่ได้รับระดับปานกลางถึงมาก  

	

	 3.3	ผลไม้ภาคใต้	

  การแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ดำเนินการ 2 มาตรการคือ มาตรการกระจาย

ผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

ปริมาณผลไม้ในพื้นที่ค่อนข้างน้อย  ประกอบกับมีบริษัทเอกชนเข้าไปทำสัญญาซื้อขาย 	

ทุเรียนกับผู้ประกอบการในจังหวัดยะลา สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีดำเนินการตาม

มาตรการเพียงจังหวัดชุมพร และได้รับเงินจ่ายขาดเป็นค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่าย  	

3 บาทตอ่กโิลกรมั มอีงคก์รและสถาบนัเกษตรกรสมคัรเขา้รว่มโครงการ 64 กลุม่ แตด่ำเนนิการ	

34 กลุ่ม  เป็นผลผลิตมังคุด จำนวน 6,896 ตัน ส่วนจังหวัดอื่น ๆ มีมาตรการกระจายผลผลิต

ภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น 

และมีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อผลผลิตในพื้นที่มากกว่าปีที่ผ่านมา 

	 	 มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ในประเทศ 2 ครั้ง 

โดยนำผลผลิตของจังหวัดชุมพรไปจำหน่ายที่จังหวัดพิษณุโลก และกรมส่งเสริมการเกษตร

จัดงานที่เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นำผลไม้ตามโครงการมาจำหน่าย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด  เงาะ  

และลองกอง จำนวน 32 ตนั  นอกจากนี ้ยงัมกีารประชาสมัพนัธใ์นตา่งประเทศ โดยจดัรว่มกบั

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2555 ณ นครเซี่ยงไฮ้  เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งเกษตรกรที่เข้าโครงการได้รับประโยชน์

ด้านราคา 0.28 บาทต่อกิโลกรัม จำนวน  6,896  ตัน คิดเป็นมูลค่า 13 ล้านบาท    
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4.	โครงการจัดระบบการปลูกข้าว

 เป็นการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและยับยั้ง

การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเกิดการระบาด

อย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง 	

ในชว่งปลายป ี2552 ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ	

และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552  

นำร่องในพื้นที่เขตชลประทาน 11 จังหวัด (กำแพงเพชร 

นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 

ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี) พื้นที่ 	

เป้าหมาย 1.5 ล้านไร่ มีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทำหน้าที่ในการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	 แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้ปฏิรูประบบการปลูกข้าวใหม่  ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง  

สลับกับการปลูกพืชหลังนาหรือพืชปุ๋ยสด ได้แก่ ระบบที่ 1 คือ ข้าวนาปี - ข้าวนาปรัง -  	

พืชหลังนา  ระบบที่ 2 คือ ข้าวนาปี - ข้าวนาปรัง - เว้นปลูก  ระบบที่ 3 คือ ข้าวนาปี -  	

พืชหลังนา - ข้าวนาปรัง และระบบที่ 4 คือ ข้าวนาปี - เว้นปลูก - ข้าวนาปรัง สำหรับพืชหลัง

นาที่ภาครัฐส่งเสริม ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว และข้าวโพด ส่วนพืชปุ๋ยสด ได้แก่ ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม   

ถั่วมะแฮะ  โสนแอฟริกัน  และปอเทือง 

	

	 ผลจากการจัดระบบการปลูกข้าว ในปีเพาะปลูก 2554/55 มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 

รวม 891,987 ไร่ จากเป้าหมาย 1.50 ล้านไร่ เกษตรกรปลูกข้าวพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน 

467,516 ไร่  และจัดส่งเมล็ดพันธุ์พืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด รวมพื้นที่ 242,270ไร่  (พืชหลังนา 

204,118 ไร่ พืชปุ๋ยสด  38,152 ไร่) 
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	 การใชน้ำ้ไมเ่กนิปรมิาณนำ้ตน้ทนุทีม่อียู ่ จากการทีเ่กษตรกรปรบัระบบการปลกูขา้วใหม	่	

สง่ผล ทำใหส้ามารถประหยดันำ้ชลประทานได ้979 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ป ีและการแกป้ญัหา

ทรพัยากรดนิ	เสือ่มโทรม	และรกัษาระบบนเิวศนใ์นนาขา้ว เกษตรกรรอ้ยละ 90 มคีวามเหน็วา่	

การจัดระบบการปลูกข้าวสามารถแก้ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรมได้ จากการพักแปลงนา

และปลูกพืชหลังนาหรือพืชปุ๋ยสด ตลอดจนเกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 	

ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้ 820 ตัน และใช้สารเคมีลดลงคิดเป็นมูลค่า 47 ล้านบาท   

	

 นอกจากนี้ ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและ 	

เหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังลดลงจาก 7,309 บาทต่อตัน ในปีการเพาะปลูก 

2553/54 เหลือ 6,902 บาทต่อตัน ในปีการเพาะปลูก 2554/55 และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น  	

45 กิโลกรัมต่อไร่  

	

	 ตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าวและข้าววัชพืช			

พบวา่ ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2554 ถงึเดอืนเมษายน 2555	

พบการระบาดเป็นเพียงบางจุด โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าว

นาปรังมีพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 	

ลดลงจากร้อยละ 54 เหลือร้อยละ 28 เป็นผลจากการเว้น

ปลูกข้าวในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 

ซึ่งจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 96  

ต้องการเข้าร่วมโครงการจัดระบบปลูกข้าวในปีต่อๆ ไป  

	

 สำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป ในการสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา ควรต้องมี

การเตรียมความพร้อมในด้านเมล็ดพันธุ์ที่จะสนับสนุนให้มีปริมาณที่เพียงพอ และจัดส่งให้

สอดคล้องกับช่วงฤดูการเพาะปลูก ตลอดจนเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงลึก เข้าถึงตัว

เกษตรกร และนำผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานขยายผลไปยังพื้นที่ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 

	 	

 จากการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยมีการนำข้อมูล และประเด็นข้อค้นพบต่างๆ จากการติดตามและ

ประเมินผล เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาปรับปรุง แก้ไขแนวทางการดำเนินงานแผนงาน/โครงการให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้ภาคการเกษตรมีการพัฒนา และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น 
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ส่วนที่ 5 
กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2555 
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คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีส่ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ป ี


	 วันอังคารที่	 17	 กรกฎาคม	 2555	 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 นำโดย		

นายอภิชาต	 จงสกุล	 เลขาธิการ	พร้อมคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่	 ร่วมลงนาม

ถวายพระพร	 พร้อมแจกันดอกไม้	 และใบโพธิ์ทองลงนามถวายพระพรทูลเกล้าฯ		

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว	ณ	 ศาลา

ศิริราช	100	ปี	โรงพยาบาลศิริราช	
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คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีส่ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  


	 วันพฤหัสบดีที่	 20	 ธันวาคม	 2555	 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 นำโดย		

นายอภิชาต	 จงสกุล	 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมคณะผู้บริหาร	

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 นำแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร	 สมเด็จพระเทพ	

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีซึง่ประทบัรกัษาพระอาการประชวร	ณ	ตกึอานนัทมหดิล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		
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พธิกีารสงฆแ์ละพธิบีงัสกุลุอทุศิ ให ้ดร.สมนกึ  ศรปีลัง่ ในโอกาสครบรอบ 33 ป ี 

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี 2555 


	 วันที่	 23	มีนาคม	 2555	 เวลา	 06.00	น.	นายอภิชาต	 จงสกุล	 เลขาธิการ	พร้อมคณะ	

ผู้บริหาร	 ได้สักการะศาลพระภูมิ	 อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์	 และร่วมในพิธีการสงฆ์	 	ณ		

หอ้งประชมุเพช็รรตัน	์	อาคารศนูยป์ระเมนิผล		และในเวลา	08.00	น.	ไดท้ำพธิบีงัสกุลุ	อทุศิให้

ดร.สมนึก		ศรีปลั่ง	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคนแรก	ณ	บริเวณหน้าห้องสมุด

คติการชั้น	 2	 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและ	

เจ้าหน้าที่ร่วมพิธี	
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พธิมีอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณแ์ละโลป่ระกาศเกยีรตยิศในโอกาสครบรอบ 33 ป ี 

วนัคลา้ยวนัสถาปนาสำนกังานเศรษฐกจิการเกษตรประจำป ี2555 
 

	 วันที่	23	มีนาคม	2555	ดร.อภิชาติ	พงษ์ศรีหดุลชัย	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ	

โล่ประกาศเกียรติยศ	เนื่องในโอกาสครบรอบ	33	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรประจำปี	2555	โดยมีนายอภิชาต	จงสกุล	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

เป็นผู้กล่าวรายงาน	 โดยในปี	 2555	 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้จัดพิธีมอบโล่	

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่นรวม	4	ด้าน	 ได้แก่	 1.นายทองปาน	 เผ่าโสภา		

ด้านฟาร์มเกษตรตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 (ภาคเหนือ)	 2.นายทศพล	ตันติวงษ์		

ด้านการผลิตมันสำปะหลังและการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลัง	 (ภาคตะวันออก	

เฉียงเหนือ)	 3.นายศักดิ์ดา	 ขันติพะโล	ด้านการผลิตและการตลาดมะม่วง	 (ภาคตะวันออก)	

4.นายประเสรฐิ	ชญัจกุรณ	์ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรปา่ชายเลนและทรพัยากรประมง	(ภาคใต)้

ทั้งนี้	 ในส่วนของผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และโล่ประกาศเกียรติยศ	 ทั้งข้าราชการ	

ลูกจ้างประจำ	พนักงานราชการ	เศรษฐกิจการเกษตรท้องถิ่นดีเด่น	รวมทั้งสิ้น	109	คน	
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พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม 

ในการประมาณเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ระหว่าง  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   


	 วันศุกร์ที่	 23	 มีนาคม	 2555	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

(ดร.อภิชาติ	 พงษ์ศรีหดุลชัย)	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวโครงการประยุกต์ใช้ข้อมูล

ดาวเทียมในการประมาณเนื้อที่ เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจ	 พร้อมเป็นเกียรติ	

ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการฯ ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 โดยมี		

นายอภชิาต		จงสกลุ	เลขาธกิารสำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร	กลา่วสนุทรพจนถ์งึความรว่มมอื

ในโครงการฯ	รว่มดว้ย		ผูอ้ำนวยการสำนกักจิการอวกาศแหง่ชาต	ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	 (นางทรงพร	 โกมลสุรเดช)	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

(รศ.ดร.ศรปราชญ์	 ธไนศวรรยางกูร	 )	 เข้าร่วมพิธี	 	 และมีนางอัญชนา	 	ตราโช	 	ผู้อำนวยการ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปความเป็นมาการดำเนินโครงการฯ			

	 ในการนี้	นายอภิชาต	 	 จงสกุล	 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้แถลงข่าว

ถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและภารกิจที่จะดำเนินการ

ในโอกาสครบ	 33	 ปี	 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี	 2555		

ณ	ห้องสมุดคติการ	ชั้น	 2	อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง		

3	หน่วยงาน	สื่อมวลชน	และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม	
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

“กองทุน FTA : เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC” 

 
	 วันที่	 5	 เมษายน	 2555	 นางนารีณัฐ	 รุณภัย	 รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร	 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “กองทุน	 FTA	 :	 เสริมสร้าง

เกษตรกรไทยรับมือ	 AEC”	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	 	 โรงแรมมณีจันทร์	 รีสอร์ท	 จังหวัด

จันทบุรี	 เพื่อให้เกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงผลกระทบจาก

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และแนวทางการให้ความช่วยเหลือของกองทุน	

FTA	โดยมรีองผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบรุ	ี(นายณรงค	์ธรีะจนัทรางกรู)	กลา่วตอ้นรบั

 ในการนี	้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเศรษฐกจิการผลติและการตลาด	 (น.ส.กฤตกิา	อกนษิฐาภชิาต)ิ

เป็นผู้กล่าวรายงาน	 โดยมีผู้ เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย	 ผู้แทนภาครัฐ	 ภาคเอกชน		

นักวิชาการ	 สถาบันเกษตรกร	 เกษตรกร	 และเจ้าหน้าที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิต	

ภาคเกษตรฯ	ประมาณ	400	คน	





104 รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 2 มุ่งสู่ AEC 
 

	 วันที่	 6	มิถุนายน	2555	นายอภิชาต	จงสกุล	 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน	 ครั้งที่	 2		

(The	 2nd	 Meeting	 of	 the	 National	 Focal	 Point	 Working	 Group	 on	 Tapioca)		

จัดขึ้นระหว่างวันที่	 6-7	มิถุนายน	2555	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ		

โดยสำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร	(สศก.)	ในฐานะหนว่ยประสานงานหลกัในคณะกรรมการรว่ม

แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน	(Joint	Committee	on	ASEAN	Cooperation	

in	Agriculture	 and	Forest	 Products	 Promotion	Scheme)	ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความรว่มมอือาเซยีนดา้นแผนการสง่เสรมิสนิคา้เกษตรและปา่ไม	้(Memorandum	of	Understanding

of	ASEAN	Co-operation	 in	Agriculture	 and	 Forest	 Products	 Promotion	 Scheme)	ซึ่ง

ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศนำ	 (Lead	Country)	 ในการประสานความร่วมมือระหว่าง

อาเซยีนเพือ่สง่เสรมิสนิคา้มนัสำปะหลงัและผลติภณัฑข์องอาเซยีน	คาดวา่การประชมุดงักลา่ว

จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตและการค้าสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ของอาเซียน	 ให้เกิดเป็นเครือข่าย	

ความรว่มมอืเพือ่การพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	การหารอื

เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและ

การตลาดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน	ปี	 2558	 ต่อไป	การประชุมดังกล่าว	

มีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน	เข้าร่วมประมาณ	50	คน	
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมระหว่างประเทศเอเปคว่าด้วย 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภาคเกษตร 


 วนัที	่6	สงิหาคม	2555	นายธรีะ	วงศส์มทุร	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปน็ประธานเปดิการประชมุระหวา่งประเทศเอเปควา่ดว้ยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภาคเกษตร	ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์	

กรุงเทพฯ	 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวนโยบาย	ผลการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรระหว่างสมาชิกเอเปค	

รวมทั้งการกำหนดขอบเขตหรือข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน	ซึ่งนำไปสู่การผลิตอย่างยั่งยืนและความมั่นคง

อาหารในภูมิภาค	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกเอเปคจาก	 21	 เขตเศรษฐกิจ	

ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 บรูไน	 แคนาดา	 ชิลี	 จีน	 รัสเซีย	 ฮ่องกง	 อินโดนีเชีย	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	

มาเลเซีย	 เม็กซิโก	นิวซีแลนด์	ปาปัวนิวกินี	 เปรู	ฟิลิบปินส์	สิงคโปร์	 ไต้หวัน	สหรัฐอเมริกา	

ไทย	และเวียดนาม	องค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย	ผู้แทนภาครัฐ	

ภาคเอกชน	และภาคเกษตรกร	รวมประมาณ	150	คน	



106 รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เปิดศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร  

(KU-OAE Foresight Center) 


	 วันที่	 9	สิงหาคม	2555	นายอภิชาต	จงสกุล	 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

และ	 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย	 กปิลกาญจน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

เป็นประธานเปิดศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร	 (KU-OAE	 Foresight	

Center)	ณ	ห้องประชุม	AEOC	2	ชั้น	 3	อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	ซึ่งเป็น

ความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

สำหรับเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้	 เพื่อความเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกัน	

และเป็นแหล่งรวบรวม	 วิเคราะห์	 วิจัย	 พยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจทางการเกษตร	 และ	

รายงานเผยแพร่ผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยมี	 ดร.จารึก	 สิงหปรีชา	 คณบดี	

คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กล่าวถึงความเป็นมา		

	 ในการนี้	 ได้มีการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี	 2555	 และ	

แนวโน้มปี	 2555	 โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	และการแถลงข่าวภาพรวม

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	โดย	รองศาสตราจารย์วุฒิชัย	กปิลกาญจน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร	์และ	ดร.จารกึ	สงิหปรชีา	คณบดคีณะเศรษฐศาสตร	์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

โดยมี	คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน	สื่อมวลชน	และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม	
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การเสวนาพิเศษ “วิกฤตเศรษฐกิจยูโรโซนที่มีผลกระทบต่อสินค้าเกษตร” 


	 วันที่	 9	สิงหาคม	2555	นายอภิชาต	จงสกุล	 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

เปน็ประธานพธิเีปดิการเสวนาพเิศษ	“วกิฤตเศรษฐกจิยโูรโซนทีม่ผีลกระทบตอ่สนิคา้เกษตร”

ณ	ห้องประชุมพึ่งบุญฯ	ชั้น	 8	 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยมีนางสาวกฤติกา		

อกนิษฐาภิชาติ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด	 กล่าวรายงาน	สำหรับการ

เสวนาครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	ประกอบด้วย	ดร.เอกลักษณ์	สุวรรณการ	

ผู้แทนสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	 คุณสุพัฒน์พงษ์	นาวารัตน์	 ผู้แทนจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย	 ดร.บุญธรรม	 รจิตภิญโญเลิศ	 อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 ดร.อนุสรณ์	 ธรรมใจ	 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิตและ	

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป	 และดำเนินรายการโดย	คุณปนัดดา	

วงศ์ผู้ดี	ทั้งนี้	มีผู้แทนจากหลายภาคส่วน	สื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า	200	คน	
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีปิดโครงการ  

“การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน” 


	 วันที่	21	สิงหาคม	2555	นายอภิชาต	จงสกุล	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

เป็นประธานปิดโครงการ	 “การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่าง	

ยั่งยืน”	ณ	ห้องประชุมศรีปลั่ง	 อาคาร	สศก.	 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย	 –	

เยอรมัน	 โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม	คุ้มครองธรรมชาติ	 และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่ง

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 (BMU)	 กับ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยโครงการ	

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	 และช่วยเหลือให้การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของ

ประเทศเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล	ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	 3	ปี	 6	 เดือน	

ที่ผ่านมา	 โครงการได้ประสปความสำเร็จและได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศ	 และ

นานาชาติ	โดย	FAO	ได้คัดเลือกโครงการนี้เป็น	1	ใน	3	ของโครงการตัวอย่างการผลิตที่ยั่งยืน

ใน	3	ด้าน	คือ	 เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมัน

ของไทยเป็นกลุ่มแรกของโลกที่ผ่านการรับรองจาก	RSPO		
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

“ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 


	 เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2555	 นายอภิชาต	 จงสกุล	 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร	 เดินทางไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 “ความรู้ความเข้าใจในการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	ณ	 โรงแรมบ้านเชียง	 จ.อุดรธานี	 โดยมีนายยรรยงค์		

แสนสิงห์	 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต	 3	กล่าวให้การต้อนรับ	 เพื่อสร้าง

จิตสำนึกในการเป็นพลเมืองอาเซียน	 เตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		

โดยส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	

และพัฒนาการเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต	ซึ่งมีผู้เข้าร่วม

สัมมนาประกอบด้วย	 ผู้แทนเกษตรกรจากสภาเกษตรกร,	 เศรษฐกิจการเกษตรอาสา,		

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	รวมทั้งสิ้น	320	คน		
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The 2nd Regional Consultation on Related Documents for the 

Operation of the APTERR Secretariat  


	 วันที่	10	กันยายน	2555	นายอภิชาต	จงสกุล	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุม	 The	 2nd	 Regional	 Consultation	 on	 Related	

Documents	 for	 the	Operation	 of	 the	APTERR	 Secretariat	ณ	 โรงแรมเลอ	 เมอริเดียน	

จ.เชียงใหม่	 เพื่อพิจารณาร่างกฎระเบียบและขั้นตอนดำเนินการระบายและเติมเต็มข้าว

สำรอง	และร่างกฎระเบียบการดำเนินงานของคณะมนตรี	APTERR	รวมถึงร่างกฎระเบียบ

และการดำเนินงานของสำนักเลขานุการ	APTERR	ตลอดจนการจัดตั้งสำนักเลขานุการ	

APTERR	และระดมเงินทุน	การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	10	-	11	กันยายน	2555	

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนคณะมนตรี	 APTERR	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม	ทั้ง	13	ประเทศ	ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน	ผู้แทนจาก	

ADB	และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย	ประมาณ	60	คน	
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่างยุทธศาสตร์

การพัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559 


	 วันที่	 14	 กันยายน	 2555	นางสาวสุพัตรา	 ธนเสนีวัฒน์	 ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา	

โลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร	พ.ศ.	2556	 -	2559”	ณ	โรงแรมริชมอนด์	

จังหวัดนนทบุรี	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนต่อร่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ภาคการเกษตร	พ.ศ.	2556	 -	2559	

ในการนี้	 นายอภิชาต	 จงสกุล	 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้บรรยายพิเศษ		

เรื่อง	 การพัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร	นอกจากนี้	 ได้มีการ

อภิปรายเรื่อง	เชิงรุกสินค้าเกษตรไทยภายใต้การจัดการ	Logistics	และ	Supply	Chain		

	 ทั้งนี้	 ในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนากลุ่ม	 เรื่อง	 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์และ

ระบบห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร	พ.ศ.	 2556	 -	 2559	รายประเด็นยุทธศาสตร์	ซึ่งมีผู้แทน

จากทุกภาคส่วน	ประกอบด้วย	 ภาครัฐ	 เอกชน	สถาบันเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	สมาคม		

สมาพันธ์	สถาบันการศึกษา	และสื่อมวลชนเข้าร่วม		
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สศก.จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “แนวทางการวิจัยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร  
ภายใตก้รอบความรว่มมอืพนัธมติรนานาชาตกิารวจิยักา๊ซเรอืนกระจกภาคเกษตร  
(Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases: GRA)” 


 วันที่	 26	 กันยายน	 2555	 นายอภิชาต	 จงสกุล	 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ	

การเกษตร	 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น	 เรื่อง	 “แนวทาง	

การวิจัยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	ภายใต้กรอบความร่วมมือพันธมิตรนานาชาติการวิจัย

ก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	 (Global	 Research	 Alliance	 on	 Agricultural	 Greenhouse		

Gases:	 GRA)”	ณ	 ห้องประชุมพึ่งบุญฯ	 ชั้น	 8	 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย	

ก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย	 และเพื่อเตรียมการกำหนด

ทิศทางและแนวทางที่ควรดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือ	 GRA	และเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	และสร้างเครือข่ายพันธมิตรนักวิจัย	

ก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรในกลุ่มวิจัยต่างๆ	ของประเทศไทย	 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และนักวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	

สถาบันการศึกษา	ผู้เข้าร่วม	170	คน	
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ภาคผนวก 
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อัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ 


	 อัตรากำลังของข้าราชการ	 664	 อัตรา	 มีคน	 590	 อัตรา	 	 	

	 อัตรากำลังของลูกจ้างประจำ	 145	 อัตรา	 มีคน	 145	 อัตรา	 	 	

	 อัตรากำลังของพนักงานราชการ	 287	 อัตรา	 มีคน	 253	 อัตรา	 	



	 กพร.		 :	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
	 ตสน.		 :	 กลุ่มตรวจสอบภายใน	
	 ศสส.		 :	 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	
	 สวศ.		 :	 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	
	 สนผ.		 :	 สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	
	 ศปผ.		 :	 ศูนย์ประเมินผล	
	 สลก.		 :	 สำนักงานเลขานุการกรม	
	 สศป.		 :	 สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	
	 ศปศ.		 :	 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการกษตร	
	 สศข.1-12		 :	 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต	1-12	

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2555 
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ปี	 ปี	

งบบุคลากร	 งบดำเนินงาน	 งบลงทุน	 รายจ่ายอื่น	 งบเงินอุดหนุน	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

	 	 	 หน่วย	:	บาท	

 ปี 2555 ปี 2556 อัตรา เพิ่ม /  

   ลด ร้อยละ 

 งบประมาณ 561,683,500 583,168,100 3.83 

 งบบุคลากร 313,958,700 328,451,200 4.62 

						 เงินเดือน	 239,781,000	 250,292,000	 4.38	

						 ค่าจ้างประจำ	 31,546,600	 31,010,000	 -1.70	

						 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	 42,631,100	 47,149,200	 10.60	

 งบดำเนินงาน 183,170,500 190,227,100 3.85 

						 ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ	 176,577,700	 183,447,400	 3.89	

						 ค่าสาธารณูปโภค	 6,592,800	 6,779,700	 2.83	

 งบลงทุน 9,569,300 0 -100.00 

						 ครุภัณฑ์	 9,569,300	 0	 -100.00	

						 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 0	 0	 0.00	

 รายจ่ายอื่น 54,015,000 58,519,800 8.34 

						 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	 7,667,300	 11,321,500	 47.66	

						 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	 0	 7,665,300	 100.00	

						 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ	 2,784,200	 0	 -100.00	

						 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ	 29,222,100	 27,802,500	 -4.86	

						 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการ	กษ.	 5,631,000	 6,003,000	 6.61	

						 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร	ของ	กษ.	 8,710,400	 5,727,500	 -34.25	

 งบเงินอุดหนุนทั่วไป 970,000 5,970,000 515.46 

						 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน	บวกสาม	 970,000	 970,000	 0.00	

						 ค่าใช้จ่ายสมทบการประชุมสักนานาชาติ	 0	 5,000,000	 100.00
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สถานที่ตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 


ส่วนกลาง 


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	

โทร.	0-2940-5550-1,0-2940-5553-4,0-2940-5556-9	

Website:	http://www.oae.go.th	



สำนักงานเลขานุการกรม 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	

โทร.	0-2940-7222		โทรสาร	0-2940-7223	

E-mail:	ost@oae.go.th	



ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	

โทร.	0-2579-0976	,	0-2579-3607,	0-2940-5521	

โทรสาร	0-2579-8543	

E-mail:	cai@oae.go.th	



สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	

โทร.	0-2940-7488	,	0-2579-0613	

โทรสาร	0-2579-0910	

E-mail:	baer@oae.go.th	



สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	

โทร.	0-2940-6484		โทรสาร	0-2940-6489	

E-mail:	bapp@oae.go.th	



ศูนย์ประเมินผล 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	

โทร.	0-2579-0615		โทรสาร	0-2579-5551	

E-mail:	deppe@oae.go.th	



สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	

โทร.	0-2940-7033	,	0-2579-5830	,	0-2579-5832	

โทรสาร	0-2940-7033	,	0-2579-5830	

E-mail:	depp-inter@oae.go.th	



ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	

โทร.	0-2579-8161	

โทรสาร	0-2579-8162	

E-mail:	aeoc@oae.go.th	
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ส่วนภูมิภาค 


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน	จังหวัดเชียงใหม่	

ต.ดอนแก้ว	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	50200	

โทร.	0-5327-7494		โทรสาร	0-5327-7494	

e-mail	:	zone1@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	ลำพูน	ลำปาง	

แม่ฮ่องสอน	พะเยา		



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

บริเวณศูนย์ราชการ	ต.หัวรอ	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000	

โทร.	0-5524-5189		โทรสาร	0-5524-5190	

e-mail	:	zone2@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดพิษณุโลก	แพร่	น่าน	อุตรดิตถ์

สุโขทัย	ตาก		



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ถ.มิตรภาพ	อุดรฯ-ขอนแก่น	บ้านข้าวสาร	

ต.โนนสูง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41330	

โทร.	0-4229-2557-8		โทรสาร	0-4229-2557-8			

e-mail	:	zone3@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดอุดรธานี	เลย	หนองคาย		

หนองบัวลำภู	สกลนคร	นครพนม	บึงกาฬ	



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

345	หมู่ที่	15		ต.ท่าพระ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40260	

โทร.	0-4326-1201		โทรสาร	0-4326-2586	

e-mail	:	zone4@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดขอนแก่น		ร้อยเอ็ด	

กาฬสินธุ์	มหาสารคาม		



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

95	หมู่ที่	10	บ้านดอน	ต.โคกกรวด		

อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30280	

โทร.	0-4446-5079			

โทรสาร	0-4446-5079	,	0-4446-5120	

e-mail	:	zone5@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดนครราชสีมา	บุรีรัมย์	

สุรินทร์	ชัยภูมิ	



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

184/9	หมู่ที่	8	ถ.ทุ่งสุขลา	ต.ทุ่งสุขลา		

อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230	

โทร.	0-3835-1262		โทรสาร	0-3835-1261	

e-mail	:	zone6@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	

นครนายก	ปราจีนบุรี	สระแก้ว	ระยอง	จันทบุรี	

ตราด	สมุทรปราการ	
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

หมู่ที่	4	ต.บางหลวง	อ.สรรพยา	จ.ชัยนาท	17150	

โทร.	0-5640-5008		โทรสาร	0-5640-5007	

e-mail	:	zone7@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดชัยนาท	ลพบุรี	สระบุรี

สุพรรณบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	อยุธยา	ปทุมธานี	

นนทบุรี	กรุงเทพฯ		



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

131	ถ.ธราธิบดี	เทศบาลเมืองท่าข้าม		

อ.พุนพิน	จ.สุราษฎร์ธานี	84130	

โทร.	0-7731-1373	,	0-7731-1597		

โทรสาร	0-7731-1641	

e-mail	:	zone8@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	

ระนอง	ภูเก็ต	กระบี่	พังงา	นครศรีธรรมราช	



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

163/38	หมู่ที่	2	ต.เขารูปช้าง	อ.เมือง	จ.สงขลา	

90000	

โทร.	0-7431-2996	โทรสาร	0-7431-1589	

e-mail	:	zone9@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดสงขลา	พัทลุง	สตูล	ตรัง	

ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

8	ถ.เสือป่า	ต.หน้าเมือง	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	70000	

โทร.	0-3233-7954	โทรสาร	0-3233-7951	

e-mail	:	zone10@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดราชบุรี	นครปฐม	กาญจนบุรี	

สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์		



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

85	ถ.สถลมาร์ค	(วาริน-เดชอุด)	ต.ศรีไค	อ.วารินชำราบ	

จ.อุบลราชธานี	34190	

โทร.	0-4528-8811-2	โทรสาร	0-4528-8811	

e-mail	:	zone11@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดอุบลราชธานี	มุกดาหาร	

อำนาจเจริญ	ยโสธร	ศรีสะเกษ			



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์	ชั้น	2	

ถ.นครสวรรค์วิถี		ต.นครสวรรค์ตก	

	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000	

โทร.	0-5680-3525	โทรสาร	0-5680-3526	

e-mail	:	zone12@oae.go.th	

รับผิดชอบพื้นที่		นครสวรรค์	กำแพงเพชร	พิจิตร	

เพชรบูรณ์	อุทัยธานี		
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Concept ของ Logo นี้ คือ “ความรัก และความสามัคคี” 


 หัวใจ หมายถึง ความรัก ความสามัคคี 

 สีส้ม  หมายถึง แรงบันดาลใจ  ความมุ่งมั่น 

 สีน้ำเงิน  หมายถึง สีประจำของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 เลข ๔ ลูกศร  หมายถึง วิสัยทัศน์ขององค์กร 

 

34 ปี ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรถูกพัฒนาด้วยแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ความรัก  

ความสามัคคี ของบุคลากรภายใต้ค่านิยมร่วม เปิดกว้าง ตื่นรู้  สู่ประสิทธิผล 

ส่งผลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
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 คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2555 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



	 1.				 นายสุรศักดิ์	 พันธ์นพ		

	 2.				 นางสาวสุดารัตน์	 เตชะศรีประเสริฐ	 	 	

	 3.				 นางสาวรังษิต	 ภู่ศิริภิญโญ	

	 4.				 นางสาวนงนุช	 ดีแท้	

	 5.				 นายณฐนน	 เข็มเงิน	

	 6.				 นายพลเชษฐ์	 ตราโช	

	 7.				 นางสาวพาสินี	 ณ	ป้อมเพชร	

	 8.				 นางพนิดา	 โตพ่วง	

	 9.				 นางสาวยุพา	 ลิ้มสวัสดิ์	

	 10.		 นายชัยภัทร์		 รัชคุปต์	

	 11.		 นางชุรีย์	 	 กลั่นน้ำเค็ม	

	 12.		 นายสุชัย			 กิตตินันทะศิลป์	

	 13.		 นางสาวอรพิม	 สุนทรเกตุ	

	 14.		 นางสาวนริศรา	 เอี่ยมคุ้ย	

	 15.		 นางอ้อมใจ	 พีระไพศาล	

	 16.		 นางศศิญา	 ปานตั้น	

	 17.		 นายชัยทัต	 อุยะธำรงสิทธิ์	

	 18.		 นางสาวณิริศพร	 มีนพัฒนสันติ	

	 19.		 นางสาวถิรพร	 ฐิติพรขจิต	

	 20.		 นายนัฐวุฒิ	 บุญเชย	

	 21.	 นายอัครเดช	 ศรีมณีพันธ์
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