


พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2558

 งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง 
และประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฎิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานด�าเนินต่อเนื่องไป 
ไม่ขาดสาย ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็น 
ผู้ท�ามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส�าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน 
เป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�า ด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริต 
จริงใจ งานทุกอย่างจึงจะด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และส�าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้
แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2558

R





ดวงตราสัญลักษณ์ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 ลกัษณะของดวงตราส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นรปูกลม	เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง	6	เซนตเิมตร	
ตรงกลางเป็นรูปพระพิรุณประทับนั่งบนแท่นพระอาสน์	 ห้อยพระบาทขวา	 พระหัตถ์ขวาถือเต้าหลั่งน�้าทิพย์	 
พระหัตถ์ซ้ายประทานพร	 อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว	 ด้านข้างซุ้มทั้งสองประกอบด้วยต้นข้าว	 6	 ต้นซึ่งผูกเป็น 
ลวดลายไทย	 (ลายรวงข้าว)	 มีพุทธภาษิตจารึกอยู่บนผ้าแพรประกอบอยู่ด้านล่างซุ้มเรือนแก้วว่า	 “สพฺเพสํ  
สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา”	รอบนอกดวงตราด้านล่างมีค�าว่า	“สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

ความหมายของดวงตรา
1.	 พระพิรณุ	หรอื	พระวรณุ	ในไตรเทพว่า	เป็นโอรสของพระกัศปเทพบดิร	และนางทติิเทพมารดา	นามเต็มว่า	

“วรณุาทติย์”	เป็นพระเชษฐาองค์แรกในพวกอาทติย์ทัง้	8	ทรงท�าหน้าทีเ่ป็นโลกบาลปรศัจิมทศิ	ในพระเวท
ว่าเป็นใหญ่ในการน�้า	 (ฝน)	 และเทพเจ้าแห่งทะเลและอากาศฯ	 ตามพระอิริยาบทในดวงตรา	 ประทับนั่ง 
ห้อยพระบาทขวาบนแท่นพระอาสน์	 เพ่ือคอยสอดส่องและพิจารณาถึงความทุกข์	 –	 สุข	 ของประชากร 
ในด้านการเกษตร	พระหัตถ์ขวาก�าลังหลั่งน�า้ทิพย์เพื่อยังความเจริญให้แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารจะได้เจริญ 
งอกงามและอดุมสมบรูณ์	พระหตัถ์ซ้ายประทานพรเพ่ือให้กิจการต่าง	ๆ 	ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด	ีส่วนพระพักตร์ 
เต็มไปด้วยพระเมตตาที่จะให้ความเป็นธรรม	และการช่วยเหลือแก่ประชากรเกษตรทั้งปวง

2.	 ลวดลายไทยรูปปลายรวงข้าว	6	ต้น	ประกอบอยู่ทั้งสองด้านของซุ้มเรือนแก้ว	หมายความว่า	ส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร	ประกอบด้วยหน่วยงานใหญ่ๆ	ซึ่งเรียกว่ากอง	6	หน่วยงาน	หรือกอง	และต้นข้าว 
ทั้ง	 6	 ต้น	 ได้รับน�้าทิพย์จากพระพิรุณ	 จนเจริญงอกงามแตกช่อแตกรวงเป็นเมล็ดข้าวพร้อมที่จะขยาย
กระจายพันธุ์ต่อไป	 เช่นเดียวกับกองทั้ง	 6	 กอง	 ซึ่งแต่ละกองย่อมแตกแยกออกเป็นหน่วยงานต่าง	 ๆ	
คอยให้ความรู้และให้การช่วยเหลือในแต่ละด้านของการเกษตรแก่ประชากรไทย	 อันยังความเจริญให้แก่
ประเทศชาติสืบไป

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

4. ตัวหนังสือ	“สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร”	เพื่อแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของส่วนราชการนี้
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 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	 มีวิสัยทัศน์เป็น	 “องค์กรชี้น�าการพัฒนาการเกษตรของประเทศ”	 พันธกิจใน 
การด�าเนินงานประกอบด้วย	การเสนอแนะนโยบาย	จัดท�ายุทธศาสตร์	แผนพัฒนา	และมาตรการ
ทางการเกษตร	 งานที่เก่ียวข้องด้านการเกษตรระหว่างประเทศ	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร	 จัดท�าและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	 รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการ 
ที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์โดยตลอดป	ี2558	ที่ผ่านมา	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้มุ่งมั่นในการด�าเนินการตามภารกิจส�าคัญในแต่ละด้าน	ได้แก	่

 ด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 ได้ด�าเนินการศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 เสนอแนะนโยบาย	 มาตรการ	 การจัดท�า 
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที	่ 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 เสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดท�า 
งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 นอกจากนี้ในส่วนของด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 ได้ด�าเนินการจัดท�าท่าทีการเจรจา	 
ในกรอบการเจรจาการค้าเสรี	 (FTA)	 รวมทั้งเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ	 อาท	ิ 
กรอบความร่วมมือภายใต้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก	 (APEC)	 
และกรอบประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	

 ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	 ด�าเนินการศึกษา	 วิจัย	 วิเคราะห์การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 แนวทาง 
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรรองรับการเปิดตลาดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 รวมถึงการศึกษาหนี้สินเกษตรกร 
และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพกองทุนในก�ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ด้านสารสนเทศการเกษตร	 เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้เก่ียวข้องได้รับรู้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งข้อมูลด้านการผลิต	 
การตลาด	 ต้นทุน	 การพยากรณ์ทางการเกษตร	 น�าไปสู่การวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 
โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม	 รวมทั้งเปิดช่องทางเผยแพร่ข้อมูลใหม่	 ผ่าน	 Mobile	 Application	 เพื่อให้ 
เกษตรกรเข้าถึงข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว	

 ด้านการติดตามประเมินผล	 มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการส�าคัญ	 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
ทั้งด้านการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วนต่าง	 ๆ	 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตร	 
เพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข	 หรือขยายผลโครงการ	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา 
ภาคการเกษตรของประเทศ

	 ภารกิจที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 คือ	 การท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการตามกฎหมาย	 
ตามมติคณะรัฐมนตรี	 และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 อาทิ	 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 คณะกรรมการนโยบาย 
ยางธรรมชาติ	 คณะกรรมการนโยบายปาล์น�้ามันแห่งชาติ	 ซึ่งคณะกรรมการต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวถือเป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันงานด้านนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2559	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะยังคงเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงาน 
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพ่ือน�าไปสู่เป้าหมายของการลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร	 
และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกรไทย

	 ท้ายสุดนี้	 ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมผลักดันงานในภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วง	 
และขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจนเกษตรกรที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ด้วยดีตลอดมา

(นายสุรพงษ์ เจียสกุล)
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สารจากเลขาธิการ
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นายสุรพงษ์ เจียสกุล
เลขาธิการ

คณะผู้บริหาร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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นางสาวจริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการ

นายคมสัน จ�ารูญพงษ์
รองเลขาธิการ

นางจันทร์ธิดา มีเดช
รองเลขาธิการ
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นางสาวสุภาพร บงสุนันท์
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

นางสาวสุภาพร บงสุนันท์
ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ
ศูนย์ประเมินผล

นายณฐนน เข็มเงิน
ส�านักงานเลขานุการกรม

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

- ว่าง -
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

นายวินิต อธิสุข
กองเศรษฐกิจการเกษตร

ระหว่างประเทศ

นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

คณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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นายอนุสรณ์ พรชัย
ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 1

นายสมมาตร ยิ่งยวด
ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 5

นายพลเชษฐ์ ตราโช
ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 9

นายชวพฤฒ อินทรเทศ
ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 2

นางบุบผา ภู่ละออ
ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 6

นายธวัชชัย ประยูรสิน
ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 10

นายฉัตรชัย เต้าทอง
ส�านักงานเศรษฐกิจ
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นางอัญชนา ตราโช
ส�านักงานเศรษฐกิจ
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การเกษตรที่ 4

นายธรณิศร กลิ่นภักดี
ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 8

นายโฆสิต วิโรจน์เพ็ชร์
ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 12

คณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12
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คณะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวนงนุช ดีแท้
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร

นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร 

(อยู่ในระหว่างการประเมิน)

นางเสาวนีย์ นทีทวีวัฒน์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

(อยู่ในระหว่างการประเมิน)

นางประนาถ พิพิธกุล
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้า
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(อยู่ในระหว่างการประเมิน)

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด

นายเปรมชัย เกตุส�าเภา
ด้านสารสนเทศการเกษตร
(อยู่ในระหว่างการประเมิน)

- ว่าง -
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

ระหว่างประเทศ

นางสุวิมล ขุนพันธ์
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร

(อยู่ในระหว่างการประเมิน)

นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร
(อยู่ในระหว่างการประเมิน)

- ว่าง -
ด้านตรวจสอบภายใน

นายพีรพงศ์ ลายพัฒน์
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
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พันธกิจ
1.	 เสนอแนะนโยบาย	และจัดท�ายุทธศาสตร	์แผนพัฒนา	และ

มาตรการทางการเกษตร	รวมทั้งจัดท�าท่าทีและร่วมเจรจา 
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ

2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดท�ารายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ

3.	 ติดตามและประเมินผล/โครงการที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	

4.	 จัดท�าและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

วิสัยทัศน์

องค์กรชี้น�าการพัฒนา 
การเกษตรของประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
	 1.	 เสนอแนะยุทธศาสตร	์แผนพัฒนา 

และมาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ

	 2.	 เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
การเกษตรของประเทศ

	 3.	 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
“ภาคการเกษตรของประเทศเจริญเติบโตและเกษตรกรมีความผาสุก”

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	 1.	 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

	 2.	 ดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ
 O  Openness 	 =	 การเปิดกว้างทางความคิด

 A  Awakening		 =	 การตื่นตัวตื่นรู้

 E  Effectiveness	 =	 การท�างานมีประสิทธิผล
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อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะ
นโยบาย	 มาตรการ	 และวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 รวมทั้งจัดท�า
และให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้อง	 เพื่อให้การเกษตรของประเทศ
มีความพร้อมส�าหรับการแข่งขันในตลาดโลกและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ด	ีโดยให้มี
อ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจการเกษตร	 และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 เสนอแนะนโยบาย	มาตรการ	และ
จัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 รวมท้ังวิเคราะห์แผนงาน	 โครงการ	 
และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 3.	 ศึกษาและวิจัยระบบเศรษฐกิจ	การผลิต	การตลาด	ระบบการจัดฟาร์ม	การท�าธุรกิจ
เกษตร	ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร

	 4.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 จัดท�า	 และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	 ข้อมูลเตือนภัย
เศรษฐกิจการเกษตร	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบเครือข่าย	 และระบบการเชื่อมโยง
สารสนเทศการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 5.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 ติดตาม	 และประเมินผลความก้าวหน้า	 ความส�าเร็จ	 ตลอดจน 
ผลกระทบของการด�าเนินงานตามมาตรการ	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณ
ด้านการเกษตร

	 6.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 เสนอแนะ
นโยบายและท่าทีในการเจรจาทางด้านการค้าและด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ	 ภายใต้กรอบทวิภาคี	 พหุภาคี	 อนุภูมิภาค	 และภูมิภาค	 
ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงนามภายใต้อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศต่อภาคการเกษตรของไทย	 รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและ 
จัดท�ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกษตรต่างประเทศ

	 7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด	ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส�านักงานเลขานุการกรม
1.	 ปฏิบัติงานสารบรรณของส�านักงาน

2.	 ด�าเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอ�านวยการและงานเลขานุการของส�านักงาน

3.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และประสานการจัดท�าแผนงาน	โครงการ	แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ	รวมทั้ง
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส�านักงาน

4.	 ด�าเนินการเก่ียวกับการเงิน	 การบัญชี	 การบริหารงบประมาณ	 การพัสดุ	 อาคารสถานที่และ 
ยานพาหนะของส�านักงาน

5.	 บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน	รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง
ของส�านักงาน

6.	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของส�านักงาน

7.	 ด�าเนินการเก่ียวกับการงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง	 งานนิติกรรมและสัญญางานเก่ียวกับ
ความรับทางแพ่งและอาญา	งานคดีปกครอง	และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

8.	 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของส�านักงาน

9.	 ด�าเนินการอื่นใดที่มิได้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของส�านักงาน

10.	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
	 1.	 ศึกษา	 วิเคราะห	์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร	 รวมทั้งวิเคราะห์	 และเสนอแนะ	

นโยบาย	มาตรการ	และจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

	 2.	 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ	 รวมทั้งจัดท�าแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ	 และ 
แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ

	 3.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดท�างบประมาณ	 รวมทั้งวิเคราะห์
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ	 จัดท�าแผนงานและโครงการ	 ตลอดจนประมวลผล 
การด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง

	 4.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และจัดท�าข้อเสนอนโยบาย	 มาตรการ	 แนวทาง	 การพัฒนาเก่ียวกับ
ประชากรเกษตร	 สินเชื่อเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 
ตลอดจนสภาเกษตรกร

	 5.	 ศึกษา	วิเคราะห์	จัดท�าข้อเสนอนโยบาย	มาตรการ	แนวทาง	การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
และบริหารจัดการ	 ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ด้านการเกษตร

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง	 หรือที่ได้ 
รับมอบหมาย
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กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
	 1.	 ศึกษา	วเิคราะห์	และตดิตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	นโยบายเกษตรต่างประเทศ	ตลอดจน

ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าสินค้า	และการลงทุนภาคเกษตร	การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 ความมั่นคงด้านอาหาร	 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ	ทั้งระดับทวิภาคี	พหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศ	

	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและ 
การลงทุนภาคเกษตร	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร	 ความมั่นคง 
ด้านอาหารและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 ภายใต้กรอบ 
การค้าเสรี	ข้อตกลงระหว่างประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศ

	 3.	 เสนอแนะนโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ

	 4.	 ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณี	 และวิเคราะห์ผลกระทบ	 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง	
และมาตรการรองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ	รวมทั้งมาตรการเยียวยา	อันเนื่องมาจาก 
การปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศ	 ตลอดจนประสานการด�าเนินงาน	 
และติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการรองรับผลที่เกิดขึ้น

	 5.	 ท�าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการส�ารองข้าวฉุกเฉิน

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได ้
รับมอบหมาย
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ศูนย์ประเมินผล
	 1.	 ศึกษา	 พัฒนาเทคนิค	 และระบบการติดตามประเมินผล	 รวมทั้งให ้ค�าปรึกษา 

ด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และด�าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน	 ตลอดจน 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ	แผนงาน	 
และโครงการต่างๆ	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รวมทั้งโครงการเงินกู้และ 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

	 3.	 ศึกษา	 วิ เคราะห ์ 	 และด�าเนินการประเมินผลความส�าเร็จและผลกระทบของ 
การด�าเนินงานตามมาตรการ	แผนงาน	โครงการต่างๆ	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

	 4.	 เสนอผลการติดตาม	 ผลการประเมิน	 และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารคณะกรรมการ
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	คณะกรรมการอื่น	ๆ	และหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง

	 5.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
	 1.	 ศึกษา	วิจัยและพัฒนา	วางแผน	และจัดท�าข้อมลูการเกษตรเก่ียวกับการผลติ	การใช้ปัจจัย

การผลติ	และต้นทนุการผลติของพืช	ปศสุตัว์	ประมง	ตลอดจนข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร	
รวมทั้งวิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

 2. ศึกษา	วิเคราะห์	และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร	รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตสินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบต่อด้านการเกษตร

	 3.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 พัฒนา	 และจัดท�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลระยะไกล 
ในการจ�าแนกสภาพการใช้ที่ดิน	 การประกอบกิจกรรมการเกษตร	 และแหล่งเหมาะสม 
ของการผลติสนิค้าเกษตร	เพ่ือใช้สนบัสนนุการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการก�าหนด
เขตเกษตรเศรษฐกิจ

	 4.	 ศึกษา	 ก�าหนดวิธีการ	 และจัดท�าทะเบียนเก่ียวกับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ 
ในด้านการเกษตร

	 5.	 ศึกษา	 พัฒนา	 และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร	 ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย	 
การสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
	 1.	 ศึกษา	วิเคราะห	์และวิจัยเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร	

	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห	์และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการฟาร์ม 
ในเชิงเศรษฐกิจ	

	 3.	 ศึกษา	วิเคราะห	์และวิจัยแนวทางการแปรรูปสินค้าเกษตรและ 
การท�าธุรกิจของสถาบันเกษตร

	 4.	 ศึกษา	วิเคราะห	์และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร	

	 5.	 ศึกษา	วิเคราะห	์และวิจัยผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงสุด 
จากการใช้ทรัพยากรในฐานะเป็นปัจจัยการผลิต

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
	 1.	 พัฒนาและวิเคราะห์นโยบายการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจมหภาค	 และเศรษฐกิจ

การเกษตรโดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

	 2.	 เสนอแนะ	และออกแบบนโยบาย	แผนและมาตรการเก่ียวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค	
โดยสร้างเครือข่ายเพ่ือประสานการออกแบบนโยบายทางการเกษตรกับองค์กรภายใน 
ส�านักงานฯ	รวมถึงภาครัฐและเอกชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 3.	 ติดตาม	 ศึกษา	 และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา	 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก	 ประเมินผลกระทบ	 และจัดท�ารายงานภาวะเศรษฐกิจ	
บทวิเคราะห	์ประเด็นส�าคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตรไทยในการประชุมทั้งในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ

	 4.	 พัฒนาแบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาค	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ	 และน�าไป
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 5.	 จัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค	 และเศรษฐกิจการเกษตร	 ที่เก่ียวข้อง
กับส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ	 และเสนอใน 
เชิงนโยบายต่อส�านักงานฯ

	 6.	 ประชาสัมพันธ์	 และจัดท�าสื่อในทุกรูปแบบ	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล	 สถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตร	 ผลการประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร	 และผลการศึกษาวิเคราะห์ 
เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ	 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน	และ
องค์กรหรือสถาบันที่ท�าหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย

	 7.	 ส่งเสรมิให้มเีวทแีลกเปลีย่นความรู	้และความคิดเหน็ในประเดน็ทางเศรษฐกิจการเกษตร	
และการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรที่ส�าคัญ	 ในระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และผู้สนใจโดยทั่วไป

	 8.	 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง	 หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
	 1.		ประสานและรวบรวมข้อมูลจาก	 ศูนย์	 /	 ส�านัก	 ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 

และหน่วยงานอื่น

	 2.		บริการข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

	 3.		ด�าเนนิการจัดท�ารปูแบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรให้สอดคล้องกับกลุม่ผู้รบับรกิาร

	 4.		ประสานและพัฒนาการด�าเนินงานร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต	 
และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่

	 5.		ประสานและรวบรวมสถานการณ์การผลิตในพ้ืนที่ผ่านเครือข่ายศูนย์บริการข้อมูล
เศรษฐกิจการเกษตรเขต	 ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	 เกษตรกร	 และ
ศูนย์	/	ส�านัก	ในส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 6.	 แจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่ผ่านการวิเคราะห์จาก	ศูนย์	/ส�านัก	ในส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร		และหน่วยงานอื่น	ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคเกษตรผ่านระบบเครือข่าย

	 7.		ประสาน	/	รับเรื่องร้องเรียนด้านการเกษตร	รวมทั้งรับข้อเสนอแนะจากประชาชน

	 8.		จัดหาสิ่งพิมพ์	 เช่น	 เอกสาร	 นิตยสาร	 หนังสือ	 และจัดท�าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส	์ 
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12
	 	 1.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และจัดท�าข้อมูลการเกษตร	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

	 	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และรายงานผลการติดตาม	ผลการประเมินความส�าเร็จ	และผลกระทบ 
	 	 ของการด�าเนินงานตามมาตรการ	แผนงาน	โครงการต่างๆ

	 	 3.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ส�าคัญในระดับท้องถิ่น

  4. ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรใน 
ระดับกระทรวงที่น�าไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค	 รวมทั้ง
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดท�าแผนงานและโครงการแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

	 	 5.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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*	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10-12
	 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
	 และศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
	 เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.	 ค�ารับรองระหว่าง
	 นายชวลิต	ชูขจร	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผู้รับค�ารับรอง
	 	 และ
	 นายเลอศักดิ	์ริ้วตระกูลไพบูลย์	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ผู้ท�าค�ารับรอง

2.	 ค�ารับรองนี้เป็นค�ารับรองฝ่ายเดียว	มิใช่สัญญาและใช้ส�าหรับระยะเวลา	1	ปี	เริ่มตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2557	
ถึงวันที่	30	กันยายน	2558

3.		รายละเอียดของค�ารับรอง	ได้แก่	แผนปฏิบัติราชการของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
ราชการ	 น�้าหนัก	 ข้อมูลพ้ืนฐาน	 เป้าหมาย	 เกณฑ์การให้คะแนน	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ตามท่ีปรากฏอยู่ใน 
เอกสารประกอบท้ายค�ารับรองนี้

4.	 ข้าพเจ้า	 นายชวลิต	 ชูขจร	 ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ	 นายเลอศักดิ์	 ริ้วตระกูลไพบูลย์	 ได้พิจารณาและ 
เห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	 น�้าหนัก	 ข้อมูล 
พ้ืนฐาน	 เป้าหมาย	 เกณฑ์การให้คะแนน	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ตามที่ก�าหนดในเอกสารประกอบท้ายค�ารับรองนี	้ 
และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค�าแนะน�า	 ก�ากับ	 และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ	 นายเลอศักดิ์	 ริ้วตระกูลไพบูลย	์ 
ให้เป็นไปตามค�ารับรองที่จัดท�าข้ึนนี้

5.	 ข้าพเจ้า	นายเลอศักดิ์	ริ้วตระกูลไพบูลย์	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ได้ท�าความเข้าใจค�ารับรอง 
ตาม	 3	 แล้ว	 ขอให้ค�ารับรองกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี 
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ให้ค�ารับรองไว้

6.		ผู้รับค�ารับรองและผู้ท�าค�ารับรอง	ได้เข้าใจค�ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว	จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นส�าคัญ

 .......................................................................... ..........................................................................

	 (นายชวลิต	ชูขจร)	 (นายเลอศักดิ์	ริ้วตระกูลไพบูลย์)
	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 วันที่	3	เดือน	เมษายน	2558	 วันที	่18	เดือน	มีนาคม	2558
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การปฏิบัติราชการ ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตนเองเบื้องต้น	 มีค่าคะแนน
เท่ากับ	3.9295	คะแนน	แบ่งตามมิติ	เป็นดังนี้

น�้าหนัก (ร้อยละ) ค่าคะแนนถ่วงน�า้หนักที่ได้
มิติภายนอก 75 3.1042
มิติภายใน 25 0.8253

นํ้าหนักรวม 100   3.9295*

	 *	 หมายถึง	 ค่าคะแนนเบื้องต้น	 ค่าคะแนนที่เป็นทางการ	 ต้องรอผลการตรวจประเมิน	 
จากส�านักงาน	ก.พ.ร.

การปฏิบัติราชการในแต่ละมิติ	สรุปได้ดังนี้

 มิติภายนอก	 เป็นการตรวจประเมิน	 2	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1) ด้านประเมินประสิทธิผล  
ก�าหนดตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ	 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน	 (Join	 KPIs)	 ถ่ายทอด 
สู่ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รับผิดชอบปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
หรือติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานอื่น	 ในส่วนความรับผิดชอบของส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	 ประกอบด้วย	 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉล่ียต่อครัวเรือน	 ค่าคะแนน 
ถ่วงน�า้หนักเบื้องต้นเท่ากับ	 0.46	 ระดับความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเบื้องต้นเท่ากับ	 0.50 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส ่งผลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ 
ถูกนําไปใช้ประโยชน์ ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเบื้องต้นเท่ากับ	 0.06	 การศึกษาวิจัยโครงสร้างหนี้และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและเกษตรกรไทย	 ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเบื้องต้น 
เท่ากับ	 1.0	 	 2) ด้านประเมินคุณภาพ	 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน	 (Service	 level	 
Agreement	:	SLA)	ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเบื้องต้นเท่ากับ	0.34
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 มิติภายใน	 เป็นการตรวจประเมิน	 2	 ด้าน	 ประกอบด้วย	
1) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การเก่ียวกับการใช้จ่าย

งบประมาณ	 การประหยัดพลังงานและการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ	 การวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	

ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า	 การปฏิบัติงานและ 

การเบิกจ ่ายเงินงบประมาณของส ่วนราชการให ้เป ็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย	

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทนุ และการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม	 ผลการปฏิบัติงานได้ในระดับร้อยละ	 51.36	 และ 

ร้อยละ	94.42	ตามล�าดับ	ค่าคะแนนถ่วงน�า้หนักเบื้องต้นเท่ากับ	0.03	และ	

0.11	 การประหยัดพลังงาน	 รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการด�าเนินการ 

ลดใช้พลังงานลดลงอย่างน้อย	 ร้อยละ	 10	 ต่อปี	 ทั้งด้านไฟฟ้า	 และ 

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	ค่าคะแนนถ่วงน�า้หนักเบื้องต้นเท่ากับ	 0.18	อีกทั้ง 

ได้ด�าเนินการวัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  

เป็นการวัดประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐของส่วน

ราชการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ	
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เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	 และ 

น�าไปสู่	“Single	Government”	และการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศ

ภาครฐั	ให้ครอบคลมุทกุส่วนราชการเพ่ือการลดต้นทนุ	และความซ�า้ซ้อน	 

ในการใช้งบประมาณ	 ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเบื้องต้น	 เท่ากับ	 0.22	 

2) ด้านพัฒนาองค์การเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะองค์การและการมี 

คุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	 การพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ เป็นการด�าเนนิการปรบัปรงุระบบบรหิารจัดการภายในองค์การ

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะองค์การมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน	 ประกอบด้วย	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 การก�าหนดเป้าหมาย	 (Goal)	 

การออกแบบระบบงาน	(Design)	และการบริหารจัดการ	(Management)	 

และวัดใน	 3	 ระดับ	 ได ้แก ่	 ระดับองค ์การ	 (Organization)	 

ระดับหน่วยงาน	(Department)	และระดับบุคคล	(Individual)	ค่าคะแนน 

ถ่วงน�้าหนักเบื้องต้นเท่ากับ	 0.17	 รวมถึง	 การมีคุณธรรมสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	 เป็นการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด�าเนนิงานของส่วนราชการ	(Integrity	&	Transparency	 

Assessment	 :	 ITA)	 แบ่งเป็น	 5	 องค์ประกอบ	 1)	 ความโปร่งใส	 

2)	ความรับผิดชอบ	3)	การทุจริตคอร์รัปชั่น	4)	วัฒนธรรมคุณธรรม	

5)	คุณธรรมในการท�างาน	ค่าคะแนนถ่วงน�า้หนักเบื้องต้นเท่ากับ	0.05	
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย : บาท)

รายได้ 

	 รายได้จากงบประมาณ	 	767,929,362.73	

	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 	1,665,530.68	

	 รายได้อื่น	 	2,117,880.00	

รวมรายได้   771,712,773.41 

ค่าใช้จ่าย 

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	382,733,890.45	

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 	135,951,358.31	

	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 	25,328,422.00	

	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 	53,290,461.30	

	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 	128,991,047.52	

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	17,456,379.40	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	44,554,166.04	

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 	1,084,846.00	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	650,086.20	

รวมค่าใช้จ่าย   790,040,657.22 

รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (18,327,883.81)
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	5,084,624.11	

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 	3,999,279.00	

	 	 เงินจ่ายล่วงหน้า	 	24,339,200.00	

	 	 รายได้ค้างรับ	 	532,843.56	

	 	 วัสดุคงเหลือ	 	2,672,352.68	

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	4,103.12	

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  36,632,402.47 

   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 	-	

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 	212,922,333.68	

	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)	 	-	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 	11,242.26	

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  212,933,575.94 

รวมสินทรัพย ์  249,565,978.41 
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย : บาท)

หนี้สิน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 	7,438,329.86	

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	2,185,582.01	

	 	 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	 	-	

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 	3,177.72	

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	1,279,406.97	

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  10,906,496.56 

   

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 	1,250,000.00	

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	246,585.32	

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,496,585.32 

รวมหนี้สิน   12,403,081.88 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  237,162,896.53 

   

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

	 	 ทุน	 	280,717,475.29	

	 	 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	(43,554,578.76)

  รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  237,162,896.53 
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	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีหน้ำที่ในกำรเสนอแนะนโยบำย	 
จัดท�ำยุทธศำสตร์	 แผนพัฒนำ	 และมำตรกำรทำงกำรเกษตรให้สอดคล้อง 

กับสถำนกำรณ์และทรัพยำกรของประเทศ	 เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์	 คือ	 
ภำคกำรเกษตรของประเทศเจริญเติบโตและเกษตรกรมีควำมผำสุก	 โดย	 มีภำรกิจ 
ด้ำนนโยบำยและแผน	 ได้แก่	 กำรศึกษำภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรกำรเสนอแนะ 
นโยบำย	 มำตรกำร	 กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์	 กำรวิเครำะห์ 
และเสนอแนะกรอบนโยบำยในกำรจัดท�ำงบประมำณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ผลกำรด�ำเนินงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 งำนที่
เก่ียวข้องกับเกษตรกร	 สถำบันเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพำะ	 รวมไปถึงกำรศึกษำระบบโลจิสติกส์
กำรเกษตร	โดยในปี	2558	มีผลงำนเด่น	ดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2558 หดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2557 โดยสำขำพืช	 สำขำประมง	 และสำขำบริกำรทำงกำรเกษตร	 หดตัวร้อยละ	
5.8	1.3	และ	4.0	ตำมล�ำดับ	ขณะที่สำขำปศุสัตว์และสำขำป่ำไม	้ขยำยตัวร้อยละ	2.2	
และ	2.8

ปัจจัยลบ
 �	 ปัญหำภัยแล้งที่เกิดข้ึนต้ังแต่ปลำยปี	 2557	 ต่อเนื่องมำจนถึงเดือน
เมษำยน	 2558	 ท�ำให้ปริมำณน�้ำใช้กำรได้ในเข่ือนหลักมีน้อย	 ส่งผลกระทบอย่ำง
รนุแรงต่อกำรผลติพืชไร่และข้ำวนำปรงัในพ้ืนทีลุ่ม่น�ำ้เจ้ำพระยำและลุม่น�ำ้แม่กลอง	ซึง่
เป็นแหล่งปลูกพืชที่ส�ำคัญของประเทศ	นอกจำกนี้	ในเดือนพฤษภำคม	2558	ซึ่งเป็น 
ช่วงต้นฤดูเพำะปลูก	หลำยพื้นที่ของประเทศยังคงประสบปัญหำฝนทิ้งช่วง	ท�ำให้เกษตรกร
ต้องเลื่อนกำรเพำะปลูกข้ำวนำปีออกไปในช่วงเดือนกรกฎำคม	-	สิงหำคม	2558

 �	 กำรยกเลิกสัมปทำนประมงในน่ำนน�้ำของประเทศอินโดนีเซีย	 และ 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยประมงฉบับใหม่	 เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงให้ถูกต้อง 
และยั่งยืน	ส่งผลให้กำรท�ำประมงทะเลลดลง

ด้านนโยบาย มาตรการ
และแผนพัฒนาการเกษตร
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 �	 ปัญหำหนี้สินของเกษตรกร	 สืบเนื่องจำกปัญหำภัยแล้ง	 ท�ำให้ผลผลิต
สินค้ำเกษตรหลำยชนิดลดลง	ประกอบกับรำคำสินคำ้เกษตรท่ีตกต�่ำ	ส่งผลให้ปัญหำ
หนี้สินของเกษตรกรเรื้อรังมำกขึ้น	 เนื่องจำกเกษตรกรจ�ำเป็นต้องกู้ยืมมำเพ่ือจับจ่ำย
ใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน	ไม่มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้เกำ่	รวมทั้งขำดแคลนเงินทุน 
เพื่อท�ำกำรเกษตรในรอบใหม่

 �	 กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์มีทิศทำงลดลง	 เนื่องจำก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง	 ส่งผลต่อเนื่องให้รำคำสินค้ำเกษตรส่วนใหญ่ภำยในประเทศ
ลดลงตำมไปด้วย

ปัจจัยบวก
 �	 กำรด�ำเนินนโยบำยและมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 ของภำครัฐ	 อำทิ	 กำรปรับ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคเกษตร	 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงบูรณำกำร	 
กำรลดต้นทุนกำรผลิต	ท�ำให้กำรผลิตสินค้ำเกษตรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 �	 กำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์	 มีระบบกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน	 รวมถึง 
กำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคระบำดอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ผลผลิตปศุสัตว์ที่ส�ำคัญ
เพิ่มขึ้น

 �	 ปัญหำโรคตำยด่วน	(Early	Mortality	Syndrome	:	EMS)	ในกุ้งทะเล
เพำะเลี้ยงคลี่คลำยลง	ท�ำให้มีปริมำณผลผลิตกุ้งออกสู่ตลำดมำกขึ้น

 �	 รำคำน�้ำมันที่ลดลง	ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตรลดลง
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แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559
 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 
2.5 - 3.5	โดยทุกสำขำกำรผลิตมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้น	สำขำพืช	ขยำยตัวอยู่ใน
ช่วงร้อยละ	3.0	–	4.0	สำขำปศุสัตว	์ขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ	1.5	–	2.5	สำขำประมง	
ขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ	1.5	–	2.5	สำขำบริกำรทำงกำรเกษตร	ขยำยตัวอยู่ในช่วง
ร้อยละ	1.1	–	2.1	และสำขำป่ำไม้	ขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ	2.8	–	3.8	

	 ส�ำหรบัปัจจัยสนบัสนนุทีท่�ำให้ภำคเกษตรกลบัมำขยำยตัวได้ในปี	2559	ได้แก่

 �	 สภำพอำกำศและภำวะภัยแล้งที่ไม่รุนแรงไปกวำ่ปี	2558	

 �	 รำคำน�้ำมันที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ	 ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิต 
ไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก

 �	 ค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลง	 ประกอบกับเศรษฐกิจโลกในปี	 2559	 ที่มี 
ทิศทำงดีขึ้น	เป็นผลดีต่อกำรส่งออกสินคำ้เกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย

 �	 กำรใช้นโยบำยด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ	 ที่สนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสินค้ำเกษตรและลดต้นทุนกำรผลิต	ได้แก่	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 
เกษตรอินทรีย์	 กำรแก้ปัญหำ	 IUU	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 กำรพัฒนำระบบเชื่อมโยง 
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์	(National	Single	Window:	NSW)	กำรพัฒนำแหล่งน�้ำ 
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง	 กำรจัดสรรที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกร	 กำรส่งเสริมและ 
พัฒนำวิสำหกิจชุมชน	 กำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
สินค้ำเกษตร	 กำรพัฒนำสหกรณ์	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนบัญชีสหกรณ์	 และ 
เขตเกษตรเศรษฐกิจ	(zoning)

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ยังมีควำมเสี่ยงในเรื่องภำวะฝนทิ้งช่วงที่อำจเกิดข้ึนในช่วง 
ต้นฤดูเพำะปลูกปี	 2559	 รวมถึงกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน	 ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ำ 
ที่ส�ำคัญของไทย

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
หน่วย : ร้อยละ

สาขา 2558 2559
ภาคเกษตร -4.2 2.5 – 3.5
พืช -5.8 3.0	–	4.0
ปศุสัตว์ 2.2 1.5	–	2.5
ประมง -1.3 1.5	-	2.5
บริกำรทำงกำรเกษตร -4.0 1.1	–	2.1
ป่ำไม้ 2.8 2.8	–	3.8

ที่มา : กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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2. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 จำกวสิยัทศัน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	คอื	“เกษตรกรมคุีณภำพชีวติทีด่	ี 
ประชำชนมีควำมม่ันคงด้ำนอำหำร	 เป็นฐำนสร้ำงรำยได้ให้แผ่นดิน”	 งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรรในป	ี2559	จ�ำนวน	90,270.25	ลำ้นบำท	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ก�ำหนดตัวชีว้ดัเพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยที	่17	ตวัชีว้ดั	ไดแ้ก่	1)	ขยำยพ้ืนทีช่ลประทำน
ไม่น้อยกว่ำปีละ	 2	 แสนไร่	 2)	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน	 และเพียงพอต่อควำมต้องกำร	 3)	 ภำคกำรเกษตรมีควำมพร้อมสำมำรถ
รองรับกำรเปิดเสรีและใช้โอกำสจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ	 
4)	 เทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 5)	 สหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 
วิสำหกิจชุมชน	ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ	6)	ภำคกำรเกษตรมีควำมเข้มแข็งสำมำรถผลิต 
สนิค้ำเกษตรและอำหำรทีม่คีณุภำพเพียงพอส�ำหรบัผู้บรโิภค
ภำยในประเทศและกำรส่งออก	7)	ผู้ประกอบกำรได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบติักำรใช้แรงงำนทีด่	ี(GLP)	8)	กำรวิจัย 
และพัฒนำได้รบักำรสนบัสนนุ	9)	เกษตรกรได้รบักำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ	10)	 วิสำหกิจชุมชนได้รับ
กำรพัฒนำสำมำรถประกอบธุรกิจได้	 11)	 ระบบทะเบียน
เกษตรกรได้รับกำรปรับปรุงและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยที่เก่ียวข้อง	 12)	 สหกรณ์ในพ้ืนที่เป้ำหมำยเกิด 
กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำด	 13)	 ระบบเชื่อมโยง 
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้รับกำรพัฒนำและเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 14)	 เกษตรกร 
ในพ้ืนที่ได้รับกำรพัฒนำอำชีพ	 มีรำยได้และคุณภำพชีวิต 
ที่ดีข้ึน	 15)	 พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
ทดแทนให้มำกข้ึน	 16)	 ผู้ยำกไร้ในพ้ืนที่ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำอำชพี	17)	เกษตรกรได้รบักำรส่งเสรมิกำรท�ำกำร
เกษตรปลอดกำรเผำในพื้นที่เกษตร

	 ส� ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได ้ร ่ วมกับ 
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
จัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	
เน้นแผนงำน/โครงกำรทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ	ฉบับที	่11	นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง	คือ	
กำรดูแลเกษตรกรให้มีรำยได้ที่เหมำะสม	 เช่น	กำรลดต้นทุน 
กำรผลิต	 กำรช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยกำรผลิตอย่ำงทั่วถึง	 
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กำรช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อย	 กำรลดอุปสรรคในกำรส่งออกเพ่ือให้เกิด 
ควำมคล่องตัว	 แสวงหำตลำดที่มีศักยภำพ	กำรค้ำชำยแดน	และในดำ้นเกษตรกรรม	
ด�ำเนินกำรใน	 2	 เรื่องใหญ่	 คือ	 1)	 กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร	เช่น	กำรแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด	2)	กำรสนับสนุน 
ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำเกษตรเพ่ิมบทบำทในฐำนะผู้ซื้อพืชผล 
จนถึงกำรแปรรูปและกำรส่งออกได้แล้วแต่กรณี	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้ำขำยสินค้ำ
เกษตรรำยใหญ่อีกรำยหนึ่ง	 รวมทั้งเน้นกำรบูรณำกำรตำมมิตินโยบำยส�ำคัญ	
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2559	 
งำนส�ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจพื้นฐำนของแต่ละหน่วยงำน

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้วิเครำะห์และเสนองบประมำณตำมล�ำดับ
ขัน้ตอนของกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกจิ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม	 21	 หน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ�ำปี	2559	รวมทั้งสิ้น	90,270.25	ล้ำนบำท	จ�ำแนกดังนี้	

 1) งานเร่งด่วน จ�านวน 42,891.36 ล้านบาท ประกอบด้วย	1)	กำรแก้
ปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย	 (IUU)	 111.61	 ล้ำนบำท	 2)	 กำรลดต้นทุนและ
เพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรด้วยระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่	 
912.88	 ล้ำนบำท	 3)	 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเกษตรกร	 264.42	 ล้ำนบำท	 
4)	งำนน�้ำและพัฒนำแหล่งน�้ำ	41,040.72	ล้ำนบำท	5)	กำรสนับสนุนเกษตรอินทรีย	์
561.74	ล้ำนบำท	

 2) งานต่อเนื่อง จ�านวน 6,237.53 ล้านบาท	ประกอบด้วย	1)	กำรเผยแพร่
พระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวด้ำนกำรเกษตร	 159.04	 ล้ำนบำท	

2)	 ผลิตผลผลิตกำรเกษตรให้มีคุณภำพไม่มีสิ่งเจือปน	 
มีสุขอนำมัยดีในระดับสำกล	3,833.26	ลำ้นบำท	3)	กำรด�ำเนินงำน 
ของศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	
882	 ศูนย์	 33.34	 ล้ำนบำท	 4)	 กำรใช้สหกรณ์ให้เป็น
ประโยชน์	 และก�ำหนดกำรตรวจสอบมำตรฐำนสหกรณ์	
872.76	 ล้ำนบำท	 5)	 ส่งเสริมกำรประมงให้เป็นไปตำม 
มำตรฐำนสำกล	 682.67	 ล้ำนบำท	 6)	 กำรแก้ไขปัญหำ 
หนี้สินและที่ดินท�ำกิน	656.46	ล้ำนบำท

   3)  งานเพื่อความยั่งยืน จ�านวน 5,365.34 ล้านบาท 
ประกอบด้วย	1)	กำรสนับสนับสนุนโครงกำรพระรำชด�ำริ/	
งำนเศรษฐกิจพอเพียง	 1,721.26	 ล้ำนบำท	 2)	 ให้มีงำน
วิจัยงำนวิจัยสนับสนุนในทุกแผนงำนโครงกำร	 2,284.31	
ล้ำนบำท	3)	กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม	(Zoning)	
196.77	ลำ้นบำท	4)	สหกรณ์เข้มแข็ง	1,163.00	ล้ำนบำท
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 4) งานบูรณาการตามมิตินโยบายส�าคัญของรัฐบาลและภารกิจพ้ืนฐาน 
จ�านวน 35,776.02 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 กำรเตรียมควำมพร้อมประเทศไทย 
ในกำรเข้ำสู ่ประชำคมอำเซียน	 กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ	 กำรขับเคลื่อน 
กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม	
กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน	 กำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว	 โครงกำรพัฒนำเกษตรกร 
ปรำดเปร่ือง	 (Smart	 Farmer)	 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร
ทดแทนแรงงำนเกษตร	 กำรเพ่ิมผลผลิตโดยกำรผลิตพันธุ์ดี	 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสินคำ้เกษตร	กำรบริหำรจัดกำรภำคเกษตร	และกำรฟื้นฟูปรับปรุงคุณภำพดิน	

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�าแนกตามนโยบาย
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3. การจัดท�าร่างแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

3.1 ความส�าคัญของแผนพัฒนาการเกษตร 
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ มีภำรกิจหลัก 
ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรของประเทศ	 โดยแผนพัฒนำกำรเกษตร	 ในช่วง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	จะเป็น 
กรอบก�ำหนดทิศทำงและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรของประเทศ	 ในอีก	 5	 ปี
ข้ำงหน้ำ	 และจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและ
สหกรณ์ซึ่งเป็นไปตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติเศรษฐกิจกำรเกษตร	พ.ศ.	2522	 
เพ่ือพิจำรณำก�ำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	(สศช.)	

	 กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรเกษตร	 ช ่วงแผนพัฒนำฯ	 ฉบับที่ 	 12	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ได้เริ่มด�ำเนินกำรเมื่อต้นป	ี2558	 
ผ่ำนกระบวนกำรจัดท�ำแผนแบบมีส่วนร่วม	 โดยมีกำรทบทวนสถำนกำรณ์และ 
ผลกำรพัฒนำกำรเกษตรในช่วงครึ่งแผนพัฒนำฯ	ฉบับที	่11	(พ.ศ.2555	-	2557)	
ประเมนิสถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศทีจ่ะส่งผลกระทบ
ต่อภำคกำรเกษตร	ก�ำหนดประเดน็ส�ำคัญครอบคลมุบรบิทกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร	
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่มีผลต่อภำคกำรเกษตร	รวมถึงก�ำหนด
กลยุทธ์	และประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในร่ำงแผนพัฒนำกำรเกษตร	

	 กำรด�ำเนินงำนในปี	 2559	 มีกำรน�ำร่ำงแผนพัฒนำกำรเกษตรเข้ำสู ่
กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้องกับภำคกำรเกษตร	 อำทิ	 
กำรสัมมนำระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กำรสัมมนำ 
ระดับภำคในพ้ืนที่	 12	 จังหวัด	 เพื่อระดมควำมคิดเห็นที่เป็นควำมต้องกำรจำก 
ทุกภำคส่วนอย่ำงแท้จริง	 หลังจำกน้ันจะน�ำควำมเห็นที่ได้มำปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำ 
กำรเกษตรเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์	 
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และคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและ
สหกรณ์	 เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ	 แล้วจึงน�ำประเด็น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรในร่ำงแผนพัฒนำกำรเกษตร	 
เสนอต่อ	 สศช.	 เพื่อใช้ประกอบกำรจัดท�ำแผนพัฒนำฯ	 
ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	หลังจำกนี้จะมีกำรปรับ 
ร่ำงแผนพัฒนำกำรเกษตรให้มีควำมสมบูรณ์	 น�ำเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อโปรดทรำบและประกำศใช้	

	 ในส่วนของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรเกษตร 
ไปสู่กำรปฏิบัติ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งสร้ำง 
ควำมเชื่อมโยงระหวำ่งแผนพัฒนำกำรเกษตร	แผนพัฒนำฯ	
ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 นโยบำยรัฐบำลที่ได้
แถลงไว้ต่อรัฐสภำ	 นโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
และนโยบำยของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องกับภำคกำรเกษตร	
โดยร่วมกันก�ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน 
ทัง้ประเดน็ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ	เป้ำหมำย	และผลสมัฤทธ์ิ
ของงำน	 พร้อมทั้งประมำณกำรงบประมำณ	 และทรัพยำกรต่ำงๆ	 ที่จะต้องใช้ระยะ
เวลำด�ำเนินกำร	 และกำรติดตำมประเมินผล	 เพื่อให้กระทรวง/กรมใช้เป็นกรอบ 
กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร	4	ปี	และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี	ซึ่งจะเป็นกำรเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรเกษตรกับภำรกิจหลักของหน่วยงำนต่ำงๆ	 อย่ำงบูรณำกำร	
โดยระบุหน่วยงำนรับผิดชอบหลักและหน่วยงำนสนับสนุนร่วมด�ำเนินกำรในแต่ละ

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอย่ำงชัดเจน 

3.2 สาระส�าคัญของร่างแผนพัฒนาการเกษตร ดังนี้
 3.2.1 วิสัยทัศน์ คือ	ภำคเกษตรก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ตลำดน�ำกำรผลิต	 ชีวิตเกษตรกรมีคุณภำพ	 ทรัพยำกรกำรเกษตรมีควำมสมดุลและ
ยั่งยืน

 3.2.2 เป้าหมาย ประกอบด้วย	 1)	 ควำมผำสุกของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
อยู่ที่ระดับ	 85	 ในปี	 2564	 2)	 สถำบันเกษตรกรที่ท�ำธุรกิจมีรำยได้สุทธิเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ	 20	 ต่อปี	 3)	 เศรษฐกิจภำคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	 3	 ต่อปี	 4)	 จ�ำนวน 
งำนวิจัย	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรถูกน�ำไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน 
อย่ำงน้อยร้อยละ	5	ต่อปี	และ	5)	ทรพัยำกรกำรเกษตรได้รบักำรฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน	โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตรได้รับกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น
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 3.2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย	 4	
ยุทธศำสตร์	ได้แก่	

   1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ด้วยกำรขยำยผลกำรท�ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 เสริมสร้ำง
ควำมภำคภูมิใจและควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม	 ส่งเสริมกำรท�ำ
เกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทำงปฏิบัติ	 พัฒนำองค์ควำมรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกร
ปรำดเปรื่อง	รวมทั้งสรำ้งและเชื่อมโยงเครือขำ่ยของเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร	

   2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอด 
โซ่อุปทาน ด้วยกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำนรองรับควำมต้องกำร
ของตลำด	ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนสินคำ้เกษตร	เพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร	
จัดต้ังศูนย์กลำงและพัฒนำระบบตลำดสินค้ำเกษตร	 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
และพลังงำนอย่ำงยั่งยืน	 สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับเอกชน	 ส่งเสริม 
กำรค้ำชำยแดน	 และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับ
ภมูภิำค	ตลอดจนสนบัสนนุกำรจดักำรควำมเสีย่งทีจ่ะกระทบต่อพืชผลทำงกำรเกษตร

   3)  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้วยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 
ด้ำนกำรเกษตร	 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำง 
เป็นระบบ	รวมทั้งส่งเสริมกำรน�ำงำนวิจัย	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน	์

   4)  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ด้วยกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรเกษตร	ส่งเสริมกำรเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ทำงกำรเกษตร	 บริหำรจัดกำรพ้ืนที่ท�ำกินทำงกำรเกษตร	 และสร้ำงภูมิคุ้มกันทำง 
กำรเกษตรต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	

3.3 การด�าเนินการต่อไป
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 เตรียมน�ำร่ำงแผนพัฒนำกำรเกษตร	 
ในช่วงแผนพัฒนำฯ	 ฉบับที่	 12	 เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจัดท�ำ
แผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์	เมื่อร่ำงแผนพัฒนำกำรเกษตรผ่ำนควำมเห็นชอบ
แล้ว	 จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์	 
เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 เพื่อโปรดทรำบ	 และประกำศใช ้
ในวันที	่1	ตุลำคม	2559	ต่อไป
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4. ระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ 
 และการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�ำหนดนโยบำย
กำรส่งเสริมกำรเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่และกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลติสนิค้ำเกษตร	เป็นกำรส่งเสรมิกำรเกษตร
ในลักษณะที่รวมพ้ืนที่ของเกษตรกรรำยย่อยหลำย	 ๆ	 รำย	
แล้ววำงระบบกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรในแนวทำง
เดยีวกัน	ซ่ึงเกษตรกรยงัคงเป็นเจ้ำของพ้ืนทีแ่ละท�ำกำรผลติ
เอง	ซึง่กำรส่งเสรมิกำรเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ได้ด�ำเนนิกำร
ควบคู่ไปกับกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร	ทั้งพืช	
ประมง	 และปศุสัตว์	 โดยเน้นกำรส่งเสริมกำรเกษตรที่ยึดพื้นที่
และสนิค้ำเป็นหลกั	(Area	and	Commodity	Approaches)	
รวมทั้งกำรด�ำเนินกำรเป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง	 โดยมีผู้จัดกำรแปลง	 รับผิดชอบกำรบริหำร
จัดกำรในกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 (Supply	 Chain)	
ตั้งแต่กำรผลิต	กำรควบคุมคุณภำพกำรผลิต	กำรเก็บเกี่ยว	
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์	 กำรวำงแผนด้ำนกำรเงินและ
กำรตลำด	โดยได้มีกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อน	ดังนี้	

	 4.1	 กำรมอบนโนบำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
ในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรของจังหวัด	 และระบบส่งเสริม
กำรเกษตรแปลงใหญ่	 เมื่อวันที่	 29	 พฤษภำคม	 2558	ณ	 โรงแรมรำมำกำร์เด้นส	์
กรุงเทพฯ	 โดยมีผู้เข้ำร่วมประกอบด้วยผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนใน 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในส่วนกลำงและภูมิภำค	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 
76	จังหวัด	ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย	ผู้แทนคณะท�ำงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	คสช.	
(ด้ำนกำรเกษตร)	และผู้จัดกำรแปลง	

	 4.2	 กำรประชุมชี้แจงวิธีจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนให้แก่วิทยำกรต้นแบบ 
ตำมระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแปลงใหญ่	 เพ่ือฝึกอบรมวิทยำกรต้นแบบให้มี 
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนรำยครัวเรือนของเกษตรกร	 กำรประมวลผล
ข้อมูลที่จัดเก็บ	 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร	 เพื่อไปถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ
ผู้จัดกำรแปลงทั่วประเทศ	 โดยผู้เข้ำร่วม	 ได้แก่	 เจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด	 จ�ำนวน	 8	 จังหวัด	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที	่ 1	 -	 12	 และ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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	 4.3	 กำรฝึกอบรม	 “กำรพัฒนำทักษะของผู้จัดกำรแปลงตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร 
แบบแปลงใหญ่”	 เพื่อให้ควำมรู้เก่ียวกับบทบำทและภำรกิจของผู้จัดกำรแปลง	 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 นับต้ังแต่กำรจัดท�ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตร	 กำรจัด
ท�ำแผนปฏิบัติกำร	กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตร	กำรวำงแผนกำรผลิต	กำรตลำด	และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีและองค์ควำมรู้	 ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร	 รวมทั้งสำมำรถน�ำควำมรู้	 
ไปประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่รำยแปลง	 รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำแก่
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร	ได้อย่ำงเหมำะสม	โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ�ำนวน	401	คน	ประกอบด้วย 
ผู้จัดกำรแปลง	 และข้ำรำชกำรของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 ก�ำหนดจัดใน	 4	 ภูมิภำค	 (จังหวัดขอนแก่น	
สุรำษฎร์ธำนี	ชลบุรี	และเชียงใหม่)

	 4.4	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเพื่อ 
ขับเคลื่อนระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่และกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร	
ได้ร่วมด�ำเนินกำรกับคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	 มีผลกำรคัดเลือก
พื้นที่/สินคำ้	จ�ำนวน	263	แปลง	28	ชนิดสินค้ำ	ประกอบด้วย	พืช	21	ชนิด	เป็นพืชส�ำคัญ	6	ชนิด	 
ได้แก่	 ข้ำว	 138	 แปลง	 ยำงพำรำ	 3	 แปลง	 ปำล์มน�้ำมัน	 12	 แปลง	 มันส�ำปะหลัง	 17	 แปลง	 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 10	 แปลง	 อ้อยโรงงำน	 5	 แปลง	 และพืชอื่นๆ	 15	 ชนิด	 ปศุสัตว์	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 
ไก่พื้นเมือง	โคเนื้อ	และโคนม	ประมง	3	ชนิด	ได้แก่	กุ้งขำว	หอยแครง	และปลำน�้ำจืด	มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของเกษตรแปลงใหญ่	 ประกอบด้วย	 พิกัดจุดก่ึงกลำง	 พิกัดขอบเขตรอบแปลงใหญ่	 
และพิกัดขอบเขตรอบแปลงย่อยของเกษตรกรแต่ละรำย

	 4.5	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ได้ก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป	ดังนี้

	 	 4.5.1	 เตรียมกำรวิเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรรำยพื้นที	่(Action	Plan)	ปี	2559	 
(แผนกำรผลิต	 แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	 และแผนกำรตลำด)	 ที่ผ ่ำนกำรพิจำรณำของ 
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	 เพื่อด�ำเนินกำรวำงแผนกำรด�ำเนินกำร 
ในภำพรวม

		 	 4.5.2	 ติดตำมและวเิครำะห์ผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผน	โดยประสำนงำนกับส�ำนกังำน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐำนะอนุกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด	 และผู้จัดกำรแปลง	 ซึ่งมีกิจกรรมที่จะด�ำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร	 
อำทิ	 กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มในกำรผลิต	 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยี	 สนับสนุนกำรลดต้นทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตร	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต	 
กำรลดควำมเสี่ยงโดยกำรท�ำประกันภัยพืชผลกำรเชื่อมโยงกำรตลำด	รวมทั้ง	หน่วยงำนภำครัฐ
สนับสนุนลดคำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรผลิต

		 	 4.5.3		วำงแนวทำงในกำรติดตำมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน	
ของส�ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดั	ซ่ึงจะต้องรำยงำนต่อส�ำนกังำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	 เพ่ือร่วมตรวจสอบ	 วิเครำะห์	 ผลกำรปฏิบัติงำน	 รวมทั้งพิจำรณำ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในเชิงนโยบำยและภำพรวมของประเทศต่อไป
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5.  การจดัท�าแนวทางการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิ 
 สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ (Zoning) 
	 กำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจ	 (Zoning)	 เป็นกำรด�ำเนินกำร 
ภำยใต้นโยบำยรัฐบำลในกำรบริหำรจัดกำรใช้ที่ดินกำรเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยแวดล้อมกำรผลติทีเ่ก่ียวข้อง	ระดับควำมต้องกำรของพืช/สตัว์	 
ที่ผ่ำนมำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศเขตเกษตรเศรษฐกิจกำรผลิต 
สินค้ำเกษตรแล้ว	20	ชนิดสินค้ำ	ประกอบด้วย

 � พืช 13 สินค้า	 ได้แก่	 ข้ำว	 มันส�ำปะหลัง	 ยำงพำรำ	 ปำล์มน�้ำมัน	 
	 	 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 อ้อยโรงงำน	 ล�ำไย	 สับปะรดโรงงำน	 เงำะ	 ทุเรียน	 
	 	 มังคุด	กำแฟ	มะพร้ำว

 � ปศุสัตว์ 5 สินค้า	ได้แก่	โคนม	โคเนื้อ	สุกร	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่

 � ประมง 2 สินค้า	ได้แก่	กุ้ง	และปลำน�้ำจืด

	 เพ่ือรองรับกำรประกำศเขตเกษตรเศรษฐกิจข้ำงต้น	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	 ได้จัดท�ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้ำเกษตร 
ที่ส�ำคัญ	 2	 ชนิด	 ในอ�ำเภอที่มีโครงกำรระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่	
โดยน�ำร่องศึกษำสินค้ำข้ำว	 15	 แห่ง	 และปำล์มน�้ำมัน	 2	 แห่ง	 โดยรวบรวมข้อมูล
จำกเกษตรกร	ผู้น�ำชุมชน	เจำ้หน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ	และเอกชน	และวิเครำะห์ปัจจัย
แวดล้อมกำรผลิตประกอบด้วย	 จุดอ่อน	 จุดแข็ง	 โอกำส	 และข้อจ�ำกัด	 เพื่อก�ำหนด
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำในระดับพ้ืนที่	 ดังกรณีศึกษำสินค้ำข้ำวและ
ปำล์มน�้ำมัน	ดังนี้

5.1 ข้าว
	 กำรศึกษำกำรปลูกข้ำว	 อ�ำเภอบ้ำนผือ	 จังหวัดอุดรธำนี	 พบว่ำ	 มีพ้ืนที ่
เพำะปลูกข้ำว	 185,176	 ไร่	 เป็นปลูกในพ้ืนที่เหมำะสมมำก	 (S1)	 และเหมำะสม 
ปำนกลำง	(S2)	รวม	119,748	ไร	่คิดเป็นร้อยละ	64.67	ของพื้นที่เพำะปลูกทั้งหมด	
กำรปลูกข้ำวในเขตเหมำะสมให้ผลก�ำไร	 1,140.50	 บำท/ไร่	 ขณะที่พ้ืนที่ที่เหลือ 
ร้อยละ	35.33	ของพื้นที่เพำะปลูกทั้งหมด	เป็นกำรปลูกในพื้นที่เหมำะสมน้อย	(S3)	
และไม่เหมำะสม	 (N)	 ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหำขำดทุนจำกกำรผลิต	 622.73	 บำท/ไร่	 
แต่ยังมีเกษตรกรร้อยละ	 13.33	 ของผู้ปลูกข้ำวในเขตไม่เหมำะสม	 มีผลก�ำไร 
ไม่แตกต่ำงจำกกำรปลูกในพ้ืนที่เหมำะสม	 เพรำะมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	 ส�ำหรับ 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมกำรผลิต	ปรำกฏว่ำ

 จดุแขง็ มแีหล่งรบัซ้ือผลผลติในพ้ืนที	่กำรคมนำคมขนส่งสะดวก	เกษตรกร
มีภูมิปัญญำในกำรแปรรูปข้ำว
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 จุดอ่อน มีกำรเช่ำที่ดินเพ่ิมมำกข้ึน	 แหล่งน�้ำไม่เพียงพอ	 พฤติกรรม 
กำรท�ำนำส่วนใหญ่เป็นกำรจ้ำง	 นิยมใช้ปุ๋ยเคมี	 ขำดกำรรวมกลุ่ม	 มีกำรปลูกข้ำว 
หลำยสำยพันธุ์เกิดปัญหำข้ำวปลอมปน	 กำรท�ำนำตำมค�ำแนะน�ำของรัฐมีน้อย	 
ขำดกำรประยุกต์ใช้เครื่องมือกำรเกษตร

 โอกาส มีโครงกำรภำครัฐ/เอกชนสนับสนุน	 ผู้บริโภคต้องกำรบริโภค 
ข้ำวปลอดภัยเพ่ิมข้ึน	 นโยบำยรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเป็น 
กำรเปิดตลำดใหม่และท�ำให้ขนส่งสินคำ้ได้รวดเร็วขึ้น

 อปุสรรค รำคำข้ำวมคีวำมผันผวน	ไม่มตีลำดรบัซือ้ข้ำวคุณภำพ	ภูมอิำกำศ
แปรปรวน	รำคำปัจจัยกำรผลิตสูง	โรคและแมลงศัตรูข้ำวระบำด

 แนวทางบริหารจัดการ ควรปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม 
ไปปลูกพืชอื่น	 เช่น	 มันส�ำปะหลัง	 โดยเฉพำะพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมปลูกข้ำวแต่มีควำม
เหมำะสมกับกำรปลูกมันส�ำปะหลัง	 ซึ่งมีจ�ำนวน	 22,178	 ไร่	 ส�ำหรับกำรปลูกข้ำว 
ในพ้ืนที่เหมำะสม	 ควรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 ด้วยกำรสนับสนุน 
ให้เกษตรกรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด	 สนับสนุน
และส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ข้ำวที่เหมำะสมกับพ้ืนที่	 พัฒนำแหล่งน�้ำและระบบน�้ำ 
กำรเกษตร	 กำรใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงบ�ำรุงดินและลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี	 ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรใส่ปุ๋ยตำมผลกำรวิเครำะห์ดิน	 สนับสนุนกำรใช้พันธุ์ที่ดีที่เหมำะสมกับพ้ืนที่และ 
ให้ผลผลิตสูง	 สนับสนุนกำรรวมกลุ่มผลิต	 เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลย ี
ที่เหมำะสม	 กำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร	 กำรแปรรูปและกำรจ�ำหน่ำยเพ่ือเพ่ิม 
มูลค่ำสินค้ำ	 กำรท�ำบัญชีต้นทุนผลตอบแทนกำรท�ำเกษตร	 และพัฒนำให้เกษตรกร 
เป็น	 Smart	 farmer	 และ	 Smart	 trader	 ประจ�ำต�ำบล	 ตลอดจนกำรน้อมน�ำ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มำปรับใช้อย่ำงเหมำะสม
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5.2 ปาล์มน�้ามัน 
	 กำรปลูกปำล์มน�้ำมันในอ�ำเภอท่ำฉำง	 จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี	 มีพ้ืนที่เพำะปลูกปำล์มน�้ำมัน	 84,680	 ไร่	
เป็นกำรปลูกในพ้ืนที่เหมำะสม	 60,081	 ไร่	 หรือร้อยละ	
70.95	 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด	 เกษตรกรได้รับก�ำไรจำก 
กำรปลูกเฉลี่ย	5,738	บำทต่อไร่	และปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสม	 
24,599	ไร	่หรือร้อยละ	29.05	เกษตรกรได้รับก�ำไรเฉลี่ย	
3,566.70	บำทต่อไร่	ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมกำรผลิต	พบวำ่

 จุดแข็ง กำรคมนำคมสะดวก	มีจุดรับซื้อเพียงพอ	เกษตรกรส่วนใหญ่มีเงินทุน 
ในกำรด�ำเนินกำร

 จุดอ่อน	 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรำยย่อยและสูงอำยุ	 ขำดควำมรู้ในกำร 
ปลูกปำล์มน�้ำมัน	 กำรรวมกลุ ่มมีน้อย	 แรงงำนในพ้ืนที่มีน้อยและอัตรำค่ำจ้ำง 
แรงงำนค่อนข้ำงสูง	 รวมทั้งไม่สำมำรถควบคุมให้เก็บเก่ียวเฉพำะผลปำล์มที่สุกแก ่
ท�ำให้เปอร์เซ็นต์น�้ำมันต�่ำ	ขำดน�้ำในฤดูแล้ง	ขำดพันธุ์ปำล์มน�้ำมันพันธุ์ดี

 โอกาส	 ปำล์มน�้ำมันมียุทธศำสตร์จังหวัดและยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	ซึ่งมีแนวทำงให้กำรสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำชัดเจน

 อุปสรรค	 ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำค่อนข้ำงสูง	 กำรยอมรับปำล์มไบโอดีเซล
เป็นเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับต�่ำ	 กำรค้ำเสรีมำกขึ้นในอนำคตเปิดโอกำสให้น�้ำมันปำล์ม
รำคำถูกจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนเข้ำแข่งขัน	 โรงงำนกล่ันน�้ำมันปำล์มส่วนใหญ่ 
ตั้งอยู่ในภำคกลำงและปริมณฑลท�ำให้เสียต้นทุนขนส่งวัตถุดิบสูง	กำรแยก
ลูกร่วงจ�ำหนำ่ยของลำนเทส่งผลให้คุณภำพน�้ำมันปำล์มลดลง	

 แนวทางบริหารจัดการ	 ควรสนับสนุนกำรลดต้นทุน
กำรผลิต	 กำรปลูกปำล์มน�้ำมันพันธุ์ดี	 พัฒนำและกวดขันลำนเท 
ให้เกิดควำมเที่ยงธรรมในกำรรับซื้อ	 พัฒนำคุณภำพน�้ำมันปำล์ม 
ให้ได้มำตรฐำน	ถ่ำยทอดควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรสวนปำล์มน�้ำมัน	 
ประชำสัมพันธ์เขตเกษตรเศรษฐกิจ	 เสริมสร้ำงเกษตรกร 
รุ่นใหม่	 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต
ปำล์มน�้ำมัน	 ตลอดจนประสำนควำมร่วมมือพัฒนำเทคโนโลยี
กำรผลิต	 ส่งเสริมกิจกรรมสรำ้งรำยได้เสริมจำกสวนปำล์มน�้ำมัน	
พัฒนำระบบน�้ำ	 กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จัดระบบกำร
ผลิตปำล์มน�้ำมันให้เหมำะสมกับพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน	 และส่งเสริมกำรด�ำเนินตำมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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6.  การจดัท�าร่างยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรีย์แห่งชาติ  
 พ.ศ. 2559 – 2564
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
พัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	 จัดประชุมเสวนำกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์	 เม่ือวันพุธที่	 
8	 เม.ย.	 2558	 เพื่อกำรก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์	 ทั้งเป้ำหมำยและ 
ตัวชีว้ดักำรพัฒนำเกษตรอนิทรย์ีตลอดจนกลไกและกระบวนกำรขับเคลือ่นกำรพฒันำ
เกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป	 พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะท�ำงำนปรับปรุงร่ำงยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	 ท�ำกำรทบทวนปรับปรุงร่ำงยุทธศำสตร์ฯ	 และ 
จัดประชุมเสวนำ	เพื่อเสนอข้อคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่	13	–	14	
ก.ค.	 2558	 ได้ขยำยกรอบเวลำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	 จำก	
พ.ศ.	2557	–	2559	เป็น	พ.ศ.	2559	–	2564	เพื่อให้ทันสมัยและครอบคลุมไปถึง 
แผนพัฒนำฯ	 ฉบับที่	 12	 ซึ่ง	 ร่ำงยุทธศำสตร์ฯ	 ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเห็นชอบ	โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ	4	ประเด็นดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรวิจัย	 กำรสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์	ประกอบด้วย	2	กลยุทธ	์คือ

 กลยุทธ์ที่ 1	ส่งเสริมกำรวิจัย	 กำรสร้ำง	 และเผยแพร่องค์ควำมรู้เก่ียวกับ
เกษตรอินทรีย์

 กลยุทธ์ที่ 2	สร้ำงฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรผลิตสินค ้ำและ
บริกำรเกษตรอินทรีย์	ประกอบด้วย	3	กลยุทธ์	คือ	

 กลยุทธ์ที่ 1	เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง
เกษตรอินทรีย ์แก่เกษตรกร	 บุคลำกรที่เก่ียวข้องและ
ประชำชนทั่วไป	

 กลยุทธ์ที่ 2	พัฒนำศักยภำพกำรผลิตเกษตร
อินทรีย์

 กลยุทธ์ที่ 3	กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เอื้อ 
ต่อกำรผลิตเกษตรอินทรีย์

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรตลำดสินค้ำและ
บริกำร	 และกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์	 ประกอบด้วย	 
3	กลยุทธ์	คือ

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลกัดนัมำตรฐำนและระบบกำรตรวจสอบรบัรองเกษตรอนิทรย์ี

 กลยุทธ์ที่ 2	ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์และบริกำร	ที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรอินทรีย์

 กลยุทธ์ที่ 3	กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์	ประกอบด้วย	3	กลยุทธ์	คือ

 กลยุทธ์ที่ 1	จัดต้ังหน่วยงำนกลำงของรัฐ	 ที่มีหน้ำที่หลักในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์

 กลยุทธ์ที่ 2	สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนำเกษตรอินทรีย์

 กลยุทธ์ที่ 3	จัดต้ังกลไกกำรขับเคลือ่นยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอนิทรย์ี
ไปสู่กำรปฏิบัติ

	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มอบหมำยให้	 สศก.	 เร่งรัด
ด�ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	 เพ่ือให้ควำมเห็น
ชอบร่ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	 พ.ศ.	 2559	 -	 2564	 และ 
ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจัดส่งแผนงำน/โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ฯ	 เพื่อประกอบ 
กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	 พ.ศ.	 2559	 -	 2564	 
พร้อมทั้งมีค�ำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่	795/2558	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�ำงำน 
ขับเคลื่อนนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ลงวันที่	 21	ก.ย.	2558	 
ในคณะท�ำงำนที่	 5	 เป็นคณะท�ำงำนขับเคลื่อนงำนเกษตรอินทรีย์	 โดย	 สศก.	 
เป็นหน่วยงำนหลักด้ำนอ�ำนวยกำร	 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่	 16	 ต.ค.	 2558	 
พิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม	 ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องภำยใต้สังกัด	
กษ.	ประกอบด้วย	มกอช.	กสก.	กป.	ปศ.	พด.	สปก.	มม.	กวก.	กสส.	และ	กข.	 

รายงานประจ�าปี 2558
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 55



ที่เสนอของบประมำณด�ำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	พ.ศ.	2559	–	2564	ให้ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศำสตร์ฯ	
มีผลกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรดังนี้	

แผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 - 2564 
	 แผนปฏิบัติกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย ์แห่งชำติ	 ที่ด�ำเนินกำรภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	 พ.ศ.	 2559	 -	 2564	 โดยมี 
กำรบูรณำกำรร่วมกันกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 องค์กรพัฒนำ 
เอกชน	 เกษตรกร	 และเครือข่ำยเกษตรกร	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรแปลงยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	พ.ศ.	 2559	-	2564	 ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยในภำพรวมช่วง	6	ปีของแผนปฏิบัติกำรพัฒนำ
เกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	จ�ำแนกเป็น	4	ยุทธศำสตร์หลัก	ประกอบด้วย	162	โครงกำร/
กิจกรรม	วงเงิน	3,360.86	ล้ำนบำท	ดังนี้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัย	 กำรสร้ำงและ 
เผยแพร่องค์ควำมรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์	ประกอบด้วย	55	โครงกำร/กิจกรรม	
วงเงิน	763.00	ลำ้นบำท	

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรผลติเกษตรอนิทรย์ี	ประกอบด้วย	 
53	โครงกำร/กิจกรรม	วงเงิน	1,150.93	ล้ำนบำท	

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำ	 และส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำ	
และบริกำรเกษตรอินทรีย์	 ประกอบด้วย	 47	 โครงกำร/กิจกรรม	 วงเงิน	 1,231.95	 
ลำ้นบำท	

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กำรบริหำรจัดกำร	 และกำรขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์	ประกอบด้วย	7	โครงกำร/กิจกรรม	วงเงิน	214.99	ลำ้นบำท
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7.  การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
 ที่ส�าคัญ 5 ชนิด
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณปี	 2558	
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 (วช.)	 และส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย	 (สกว.)	 เพื่อด�ำเนินโครงกำรศึกษำและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสินค้ำ
เกษตรที่ส�ำคัญ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก�ำหนดแผนพัฒนำโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
ภำคกำรเกษตร	 จัดท�ำตัวชี้วัดและสร้ำงเครื่องมือกำรประเมินประสิทธิภำพโลจิสติกส	์
(Logistics	Performance	Index	:	LPI)	เน้นสินคำ้เกษตร
ส�ำคัญ	5	ชนิด	ได้แก่	ข้ำว	มันส�ำปะหลัง	ยำงพำรำ	ทุเรียน	
และหน่อไม้ฝรั่ง	ครอบคลุมทั้ง	3	มิต	ิได้แก	่มิติต้นทุน	เวลำ	
และควำมน่ำเชื่อถือ	 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถและ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรของสมำชิกในโซ่อุปทำน
สินค้ำเกษตร	ได้แก่	เกษตรกร	สถำบันเกษตรกร	ผู้รวบรวม	
และโรงงำนแปรรูป	 ในพื้นที่เป้ำหมำยที่เป็นแหล่งผลิตสินค้ำ
เกษตรส�ำคัญของประเทศ	รวมทั้งสิ้น	32	จังหวัด	แบ่งเป็น	

 1)  ข้าว 11 จังหวัด 

	 	 ได้แก่	 นครรำชสีมำ	 สุรินทร์	 ศรีสะเกษ	
อบุลรำชธำน	ีร้อยเอด็	เพชรบรูณ์	พจิิตร	นครสวรรค์	ชยันำท	
สุพรรณบุร	ีและอยุธยำ	

 2)  มันส�าปะหลัง 11 จังหวัด 

	 	 ได้แก่	 ก�ำแพงเพชร	 พิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	
อทุยัธำน	ีนครรำชสมีำ	อบุลรำชธำน	ีชยัภมู	ิอดุรธำน	ีสระแก้ว	
ชลบุร	ีและฉะเชิงเทรำ	

 3)  ยางพารา 11 จังหวัด 

	 	 ได้แก่	บึงกำฬ	อุดรธำนี	บุรีรัมย์	อุบลรำชธำน	ี
จันทบุร	ีระยอง	ตรำด	สุรำษฎร์ธำนี	นครศรีธรรมรำช	ตรัง	
และสงขลำ

 4)  ทุเรียน 6 จังหวัด 

	 	 ได้แก่	จนัทบรุ	ีระยอง	ตรำด	ชมุพร	สรุำษฎร์ธำนี	
และนครศรีธรรมรำช	

 5)  หน่อไม้ฝรั่ง 4 จังหวัด 

	 	 ได้แก่	เพชรบูรณ์	นครปฐม	กำญจนบุร	ีและ
รำชบุร	ี
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	 กำรศึกษำวิจัย	แบ่งเป็น	3	วิธีกำร	ได้แก	่1)	กำรส�ำรวจตำมแบบสอบถำม
เพ่ือประเมินประสิทธิภำพโลจิสติกส์	 ประมำณ	 2,000	 ตัวอย่ำง	 ครอบคลุมทั้ง	 
32	จังหวัด	2)	กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้มีบทบำทหลักในโซ่อุปทำนสินคำ้เกษตร	ได้แก่	
ผู้น�ำเกษตรกร	 ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตร	 ผู้รวบรวม	 ผู้แทนโรงสีเอกชน	 โรงงำน	 
และบริษัทส่งออก	ทั้งหมด	 21	 รำย	 ใน	 14	 จังหวัด	 และ	 3)	 กำรประชุมกลุ่มย่อย	 
(Focus	 Group)	 หน่วยงำนทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รวมทั้ง 
ภำคเอกชนในระดับจังหวัด	 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเก่ียวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
สินค้ำเกษตรทั้ง	 5	 ชนิด	 จ�ำนวน	 16	 จังหวัด	 โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยที่กรุงเทพฯ	 
เป็นจังหวัดสุดท้ำย	 เมื่อวันที่	 2	 ธันวำคม	 2558	 ผลกำรจัดประชุมกลุ ่มย่อย 
พบประเด็นปัญหำส�ำคัญเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน	ดังนี้

1) ข้าว 
	 โซ่อุปทำนข้ำวทั่วไป	หลังสิ้นสุดโครงกำรรับจ�ำน�ำข้ำว	ควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ 
ลดลงมำก	ท�ำให้เมล็ดพันธุ์คำ้งสต็อก	เกษตรกรนิยมเก็บเมล็ดพันธุ์เองเพื่อลดต้นทุน	
ท�ำให้เกิดปัญหำข้ำวพันธุ์อื่นปนในข้ำวหอมมะลิต้ังแต่ระดับต้นน�้ำ	 ลูกค้ำต่ำงประเทศ
บำงรำยจึงให้ตรวจ	DNA	ข้ำวเพ่ือรับรองคุณภำพสินคำ้ซึ่งเป็นภำระที่เพิ่มขึ้น	ส�ำหรับ	
โซ่อุปทำนข้ำวคุณภำพ	 ลูกค้ำต่ำงประเทศมีควำมต้องกำรข้ำวคุณภำพจ�ำนวนมำก	 
แต่มีผลผลิตไม่เพียงพอ	 เนื่องจำกเกษตรกรไม่สำมำรถเจำะกลุ่มลูกค้ำรักสุขภำพได้	
ต้องกลับไปขำยให้กับโรงสีเดิม	รำคำเท่ำเดิม	และล้มเลิกกำรผลิตขำ้วคุณภำพในที่สุด	
ดังนั้น	จึงควรส่งเสริมให้โซ่อุปทำนข้ำวคุณภำพเข้มแข็งโดยเฉพำะเรื่องกำรตลำด	

2) มันส�าปะหลัง 
	 ปัญหำรถติดคิวและรำคำสินค้ำตกต�่ำในฤดูกำลเก็บเก่ียวผลผลิต	 ท�ำให้ 
บำงจังหวัดเสนอแนวทำงแก้ไข	ได้แก่	กำรชะลอกำรขุด	(Stock	on	Farm)	แปรรูปแล้ว 
สต็อกในโรงงำน	 แป้งมันส�ำปะหลัง	 หรือด�ำเนินกำรทั้งสองทำงเลือกควบคู่กัน	 
ปัญหำวิ่งรถเที่ยวเปล่ำ	 (Backhauling)	 เกิดข้ึนจำก 
รถบรรทุกข้ึนทะเบียนขนส่งสินค้ำเกษตร	 ท�ำให้ 
ขำกลับไม่สำมำรถรับสินค้ำอื่นกลับได้	 ปัญหำ
กำรขนส่งสินค้ำทำงรถไฟซึ่งมีหัวรถจักรและ
แคร่ไม่เพียงพอ	 แต่	 2	 ปีที่ผ่ำนมำมีกำร
ขนส่งสินค้ำไปกับขบวนรถโดยสำรได้ 
ซ่ึงมีปริมำณข้ันต�่ำลดลง	 ท�ำให้กำร 
ขนส่งสินค้ำยืดหยุ่นมำกขึ้น
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3) ยางพารา 
	 แม้ภำครัฐจะสนับสนุนใช้กำรขนส่งสินค้ำทำงรำง	 แต่
รถไฟไทยยังไม่ได้รับกำรปรับปรุงเท่ำที่ควรท�ำให้	2-3	ปีที่ผ่ำนมำ 
ไม ่มีกำรขนส ่งสินค ้ำทำงรถไฟโดยตรงจำกประเทศไทยไป 
มำเลเซียผ่ำนด่ำนปำดังเบซำร์	 ลูกค้ำใช้วิธีกำรจ้ำงรถหัวลำกเพ่ือลำก 
ตู้คอนเทนเนอร์จำกโรงงำนไปข้ึนรถไฟฝั่งมำเลเซียแล้วส่งต่อไปท่ำเรือ
ปีนัง	 แต่เกิดปัญหำรถหัวลำกไม่เพียงพอ	 นอกจำกนี้	 ในภำคตะวันออก 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำเดิม	 มีเฉพำะตลำดกลำงยำงพำรำภำคตะวันออก 
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยองแต่กระบวนกำรด�ำเนินงำนยังมีข้อจ�ำกัด	

4) ทุเรียน 
	 พ่อค้ำคนกลำงรวบรวมผลผลิต	 (ล้ง)	 รับผิดชอบต้นทุนโลจิสติกส์เป็น 
ส่วนใหญ่	 เนื่องจำกมำเก็บเก่ียวและรับซื้อถึงสวน	 แต่กำรเก็บเก่ียวทุเรียนอ่อน 
ยังเป็นปัญหำโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุง

5) หน่อไม้ฝรั่ง 
	 ผู้ประกอบกำรจะส่งรถห้องเย็นมำรับซื้อสินค้ำถึงจุดรวบรวมของสถำบัน
เกษตรกร	แต่เนือ่งจำกปัญหำโรคระบำดและพนัธ์ุหน่อไม้ฝรัง่ไม่เพียงพอ	ท�ำให้ปรมิำณ
สินค้ำที่ผลิตได้ลดลงมำก	 ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบกำรเพ่ิมข้ึนจำก	 1	 บำท 
ต่อกิโลกรัม	เป็น	10	บำทต่อกิโลกรัม

	 จำกข้อมูลสภำพปัญหำส�ำคัญของเกษตรกรในพ้ืนที่	 สศก.	 อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนนิกำรจัดท�ำรำยละเอยีดแนวทำงกำรพฒันำโลจสิติกส์และโซ่อปุทำนสนิค้ำเกษตร 
ทั้ง	 5	 ชนิด	 ที่เชื่อมโยงกับนโยบำยและแผนกำรพัฒนำ	 โลจิสติกส์ของประเทศ	 
เพ่ือผนวกรวมร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์	 (Draft	 Final	 Report)	 โดยก�ำหนดแผน 
จัดสัมมนำเพ่ือระดมควำมคิดเห็นที่มีร่ำงรำยงำนฉบับดังกล่ำวในช่วงกลำงเดือน
มกรำคม	2559	ก่อนน�ำเสนอรำยงำนฉบับสมบูรณ	์ (Final	Report)	ต่อ	 วช.	 และ	
สกว.	ภำยในเดือนกุมภำพันธ์	2559

รายงานประจ�าปี 2558
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 59



ด้านสารสนเทศการเกษตร

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 เป็นหน่วยงำนที่ตั้งข้ึนตำมพระรำชบัญญัติ
เศรษฐกิจกำรเกษตร	พ.ศ.	2522	มีพันธกิจในกำรจัดท�ำ	บริกำรและเผยแพร่

ข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรดำ้นพืช	ปศุสัตว์	และประมง	เกี่ยวกับปริมำณกำรผลิต
สนิค้ำเกษตร	กำรใช้ปัจจัยกำรผลติและต้นทนุกำรผลติ	รำคำสินค้ำเกษตร	ดัชนรีำคำ
และดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตร	 ปฏิทินสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ	 ภำวะเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือน	 กำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตร	 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่	 และกำรพยำกรณ์ปริมำณ
กำรผลิตซ่ึงมีกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำข้อมูลสถิติตำมมำตรฐำนในกำรจัดท�ำข้อมูล
สถิติที่เป็นทำงกำร	(official	statistics)	ที่มีคุณภำพในดำ้นควำมถูกต้อง	แม่นย�ำ	 
น่ำเชื่อถือ	 และทันต่อเหตุกำรณ์เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลในทุกภำคส่วนสำมำรถน�ำไปใช้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ในป	ี2558	 ได้พัฒนำกำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร
ให้ถูกต้องและรวดเร็ว	โดยน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	แท็บแล็ต	(Tablet	PC)	มำ
ใช้จัดเก็บข้อมูล	 ในภำคสนำม	 และส่งผ่ำนข้อมูลมำยังระบบประมวลผลส่วนกลำง
ทันทีโดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต	 ท�ำให้ลดระยะกำรปฏิบัติงำน	 ข้อมูลมีควำมถูกต้อง	
และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน	 โดยด�ำเนินกำรในกำรส�ำรวจข้อมูลปริมำณกำรผลิต
ขำ้วนำปี	 ปีเพำะปลูก	 2558/59	นี้	 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพข้อมูลดำ้นกำรเกษตร
ให้มีคุณภำพถูกต้องได้บูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 ภำยใต้
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรเกษตร	 ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธำน	 และส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร	 เพื่อ
พิจำรณำและเผยแพร่ข้อมูลสินค้ำเกษตรที่เป็นเอกภำพของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์อย่ำงต่อเนื่องทุกปี
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	 ด้ำนกำรบริกำร	 และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเศรษฐกิจกำรเกษตรทั้งใน 
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคผ่ำนศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร(ศบก.)	 
ศูนย์บริกำรข้อมูลกำรเกษตรเขต	(ศบข.)	จ�ำนวน	12	ศูนย์	และศูนย์บริกำรข้อมูล
เศรษฐกิจอำสำ	 (ศบอ.)	 จ�ำนวน	 120	 ศูนย์ทั้งประเทศเป็นหน่วยงำนให้บริกำร 
ในรูปแบบ	 One	 Stop	 service	 เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 
และยังด�ำเนินกำรอบรมสัมมนำ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกปรำชญ์ชำวบำ้นสู่เกษตรกร	
รวมทั้งเปิดช่องทำงเผยแพร่ข้อมูลใหม่	 ผ่ำนอุปกรณ์มือถือ	 (Smart	 Phone)	 
เพ่ือส่งตรงข้อมูลรำคำสินค้ำเกษตรรำยวัน	 และรำยสัปดำห์ถึงเกษตรกร	 และ 
ผู้รับบริกำรโดยผ่ำนอุปกรณ์มือถือทดแทนกำรเผยแพร่ผ่ำนข้อควำมส้ัน	 (SMS)	
โดยพัฒนำมำใช้เทคโนโลยี	Mobile	Application	เพื่อให้เกษตรกรเข้ำถึงข่ำวสำร
ได้สะดวกและรวดเร็ว	 รับทรำบควำมเคลื่อนไหวของรำคำสินค้ำในแต่ละตลำด 
ทั้งประเทศ	 และในอนำคตก�ำลังด�ำเนินกำรส่งตรงข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ที่ส�ำคัญให้ถึงเกษตรกรอย่ำงสะดวกรวดเร็วต่อไป	

	 นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ได้ร่วมมอืกับหน่วยงำนองค์กร
ระหว่ำงประเทศในกำรพฒันำคุณภำพข้อมลู	ได้แก่	ระบบสำรสนเทศเพ่ือควำมมัน่คง
ทำงอำหำรของอำเซียน	(ASEAN	Food	Security	Information	System	:	AFSIS)	
เพ่ือจัดท�ำฐำนข้อมูลควำมมั่นคงทำงอำหำร	 และระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
ประเทศสมำชิก	 รวมทั้งจัดกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรแก่ประเทศสมำชิก	 โดย 
ในปี	2558	ได้ด�ำเนินกำรงำนส�ำคัญ	ดังนี้
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1.  การส�ารวจและการบันทึกข้อมูลโดยใช้แท็บเล็ต (Tablet)
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 (สศก.)	 และองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ	(Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	:	
FAO)	ได้มีกำรลงนำมใน	Project	document	ร่วมกันภำยใต้โครงกำร	The	Project	
Strengthening	Agricultural	Market	 Information	System	in	Thailand	and	 
the	Philippines	(MTF/RAS/359/JPN)	วำ่ด้วยเรื่องระบบข้อมูลกำรตลำดสินค้ำเกษตร	 
ซึ่งได้มีกำรศึกษำสถำนภำพข้อมูลทั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์	 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงข้อมูลกำรผลิตและกำรตลำดของสินค้ำเกษตรหลัก	 
4	 ชนิด	 ได้แก่	 ข้ำว	 ข้ำวสำลี	 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 และถั่วเหลือง	 
ให้เป็นข้อมูลที่มีคุณภำพโดยเฉพำะในเรื่องของข้ำว	 ซึ่งมีควำม
ส�ำคัญและเชื่อมโยง	ไปถึงเรื่องควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรด้วย

	 	 ในกำรจัดท�ำข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ	 จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
องค์ประกอบหลัก	 4	ประกำรได้แก่	 ควำมถูกต้อง	ควำมแม่นย�ำ	 
มีควำมน่ำเชื่อถือ	 และสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อ 
เหตุกำรณ์	 กระบวนกำรจัดท�ำข้อมูลของส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเดิมมีข้ันตอนกำรด�ำเนินงำน	 ได้แก่	 กำรเตรียมงำน
วิชำกำร	กำรปฏิบัติงำนภำคสนำม	กำรประมวลผล	กำรวิเครำะห์
และรำยงำนข้อมูล	 ซึ่งในข้ันตอนของกำรประมวลผลจะใช้เวลำ 
ค่อนข้ำงนำน	 เนื่องจำกต้องเก็บรวบรวมข้อมูลมำท�ำกำรตรวจสอบ	 
และบันทึกลงสื่อคอมพิวเตอร์ที่ส�ำนักงำนเขตที่ต้ัง	 ซึ่งใช้เวลำ 
ในกำรเดินทำง

	 	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	 (Tablet	 PC)	นับได้วำ่
เป็นสื่อกระแสหลักที่ก�ำลังมำแรงในสังคมยุคออนไลน์หรือสังคม
สำรสนเทศระบบเปิดในปัจจุบันที่ถูกน�ำมำใช้ประโยชน์ในทุกกลุ่ม
อำชีพ	 เนื่องมำจำกสมรรถนะทำงเทคโนโลยีที่สร้ำงควำมสะดวก
และมีประสิทธิภำพสูงในกำรใช้งำน	 สศก.	 เห็นว่ำ	 มีประโยชน์ 
ต่อกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ	 จึงได้น�ำแท็บเล็ต	 (Tablet)	 
เข้ำมำใช้ในกำรส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยจะเข้ำมำ 
มีบทบำทในกำรบันทึกข้อมูลหลังจำกที่มีจัดเก็บข้อมูลภำคสนำม
และสำมำรถส่งผ่ำนเข้ำมำยังระบบประมวลผลส่วนกลำงได้ทันที	
โดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต	 ซึ่งเชื่อว่ำกำรน�ำเครื่องมืออุปกรณ์ที ่
ทันสมัยมำใช้นั้น	 จะท�ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงคล่องตัว	 
และลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนให้รวดเร็วข้ึน	 ส่งผลให้
กระบวนกำรจัดท�ำข้อมูลมีประสิทธิภำพ
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	 ในด้ำนกำรฝึกอบรม	 ได้ด�ำเนินกำรอบรมรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับ 
นักวิชำกำร/เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรส่วนกลำง	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรที่	1	-12	และเจ้ำหน้ำที่ของ	FAO	โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ	
ประมำณ	95	คน	ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้และเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทักษะของกำรปฏิบัติงำนภำคสนำมโดยใช้แท็บเล็ต	 (Tablet)	 ในกำรบันทึกข้อมูล 
กำรส�ำรวจผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต	 ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่พัฒนำให้เช่ือมต่อ 
กับระบบกำรประมวลผลส่วนกลำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ลดระยะเวลำและข้ันตอน 
ในกำรส�ำรวจภำคสนำมที่ต้องน�ำข้อมูลเข้ำมำบันทึกที่ส�ำนักงำนเขต	 โดยทำง	 
FAO	ได้ให้กำรสนับสนุนแท็บเล็ต	(Tablet)	เพื่อใช้ในกำรส�ำรวจ	จ�ำนวน	70	เครื่อง	
แบ่งกำรอบรมเป็น	 3	 คร้ัง	 ครั้งที่	 1	 ระหว่ำงวันที่	 27	 –	 29	 กรกฎำคม	 2558	 
ณ	ห้องประชุมศรีสรรพกิจ	ชั้น	7	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยมีเจ้ำหนำ้ที่
จำก	World	 Bank	 เป็นผู้ถำ่ยทอดควำมรู้และกำรใช้งำนโปรแกรมให้กับเจำ้หนำ้ที่
ส่วนกลำง	ส่วนครั้งที	่2	–	3	เป็นกำรจัดอบรมให้กับเจ้ำหนำ้ที่ส่วนภูมิภำค	ระหวำ่ง 
วันที	่ 17	 –	 21	 สิงหำคม	 2558	ณ	 โรงแรมเจ้ำหลำว	 คำบำน่ำ	 รีสอร์ท	 จังหวัด
จันทบุร	ีและระหว่ำงวันที่	24	–	28	สิงหำคม	2558	ณ	โรงแรมศิลำมณี	รีสอร์ท	
แอนด์สปำ	จังหวัดเชียงรำย	

	 ทั้งนี้	 ได้ด�ำเนินงำนน�ำร่องในกำรส�ำรวจด้วยตัวอย่ำง	 (List	 Frame	 
Survey)	ข้ำวนำปี	ปีเพำะปลูก	2558/59	ช่วงเดอืนพฤศจิกำยน	ถงึ	ธันวำคม	2558	
ใน	33	จังหวัดทั่วประเทศ	จ�ำนวน	1,723	หมู่บำ้นตัวอยำ่ง	หรือคิดเป็นร้อยละ	38	 
ของงำนส�ำรวจ	 โดยกำรบันทึกข้อมูลกำรส�ำรวจลงบนแท๊บเล็ต	 ท�ำให้สำมำรถ 
ประมวลผลกำรส�ำรวจได้รวดเร็วและทันที	 ซึ่งจะช่วยพัฒนำกำรจัดท�ำข้อมูล
กำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพ	 รวดเร็ว	 ทันต่อควำมต้องกำรของผู้บริหำรและ 
ผู้ใช้งำนต่อไป
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2.  งานบริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ท�ำหน้ำที่เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลด้ำน 
กำรผลติสนิค้ำเกษตร	ตลอดจนกำรพยำกรณ์ผลผลติ	กำรตลำดและรำคำ	สนิค้ำเกษตร
และปัจจัยกำรผลติ	ยทุธศำสตร์	แผนพัฒนำ	และมำตรกำรทำงกำรเกษตร	ผลกำรศกึษำ	
วิเครำะห์วิจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 รำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	 งำนติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่ส�ำคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รวมทัง้ข้อมลูจำกหน่วยงำนภำยนอก	สศก.	ทีเ่ก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อด้ำนกำรเกษตร	 ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยที่รับบริกำร	 ได้แก่	 ผู้บริหำร	 
นักวิชำกำร	 เกษตรกร	 หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน	 ตลอดจน	 นักเรียน	 นักศึกษำ	 
และประชำชนทั่วไป	 เพื่อให้เข้ำถึงผู้ใช้งำนในทุกระดับอย่ำงรอบด้ำน	 ได้สะดวก	 ท่ัวถึง	
รวดเร็วและสอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำน	 โดยเฉพำะเกษตรกรที่มีโอกำสเข้ำถึง 
ข้อมูลได้น้อยและยังไม่สำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำอำชีพได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ	 ในรูปแบบ	 one	 stop	 service	 เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก	
รวดเร็ว	และสอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำน

	 นอกจำกจะมีที่ ต้ังส�ำนักงำนอยู ่ที่ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรใน
กรุงเทพมหำนครแล้ว	ยังขยำยศูนย์บริกำรไปยังส่วนภูมิภำค	เรียกวำ่	ศูนย์บริกำรข้อมูล
เศรษฐกิจกำรเกษตรเขต	 (ศบข.)	 จ�ำนวน	 12	 ศูนย	์ โดยมีส�ำนักงำนอยู	่ ณ	 ที่ต้ังของ
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 1-12	 และศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร
ไปในระดับพ้ืนที่ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของเจ้ำหน้ำที่เศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำที่มีควำมรู้	 
ควำมช�ำนำญด้ำนกำรเกษตร	 เรียกว่ำ	 ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ	
(ศบอ.)	 อีก	 จ�ำนวน	 120	 ศูนย์ทั่วประเทศ	 เพื่อให้กำรบริกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรต่อเกษตรกรและประชำชนครอบคลุมทุกพื้นที่

รายงานประจ�าปี 2558
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร64



	 ในปี	2558	ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	 ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้รับบริกำรผ่ำน
ระบบ	Call	Center	0-2516-5006	อีเมล์	เวบ็ไซต์	
เว็บบอร์ด	 ทำงไปรษณีย์	 และให้บริกำรโดยตรง
ที่ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร	 จ�ำนวน
มำกกวำ่	 50,000	 รำย	 จ�ำแนกเป็นกำรให้บริกำร
ผำ่นทำงเว็บไซต	์ศบก.	ร้อยละ	82	ทำงไปรษณีย์	
ร้อยละ	 5	 Call	 Center	 ร้อยละ	 5	 ให้บริกำร
โดยตรงที่ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร	
(ศบก.)	ร้อยละ	3	ทำงเวบ็บอร์ดส�ำนกังำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	 ร้อยละ	 3	 และทำงอีเมล์	 ร้อยละ	 2	 
ตำมล�ำดับ	 นอกจำกนี้	 ได้ด�ำเนินโครงกำรอบรม	
สัมมนำ	 และน�ำเกษตรกรไปทัศนศึกษำดูงำน 
ด้ำนกำรเกษตรผสมผสำนจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน 
ในจังหวัดอ่ำงทอง	 และกำรท�ำนำแบบเปียกสลับ
แห้งแกล้งข้ำวในจังหวัดสุพรรณบุร	ีรวมทั้งจัดสรร 
งบประมำณเพ่ือด�ำเนนิโครงกำรฝึกอบรม	“บทเรยีน 
จำกปรำชญ์สู่เกษตรกร	 เพ่ือกำรเกษตรที่ยั่งยืน”	
ให้	 ศบอ.	 18	 แห่ง	 จัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู ้
ด้ำนกำรเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่	

	 ส�ำหรบักำรขอรบับรกิำรข้อมลูจำกศูนย์บรกิำรข้อมลูเศรษฐกิจกำรเกษตร	
(ศบก.)	 สำมำรถขอรับบริกำรได้โดยผ่ำนระบบ	 Call	 Center	 หมำยเลขโทรศัพท	์ 
0-2561-5006	 หรือ	 อีเมล์	 :	 infoservice@oae.go.th	 หรือ	 เว็บไซต์	 
http://infoservice.oae.go.th	 หรือมำรับบริกำรโดยตรงได้ที่ศูนย์บริกำร 
ข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร	ชั้น	2	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ถนนพหลโยธิน	
แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กทม.	10900	ส�ำหรับส่วนภูมิภำคสำมำรถขอรับบริกำร 
ได้ที่ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต	 (ศบข.)	 ต้ังอยู ่ในส�ำนักงำน 
เศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 1-12	 และสถำนที่จัดต้ังศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจ
กำรเกษตรอำสำ	(ศบอ.)	120	แห่ง
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3.  บทเรียนจากปราชญ์สู่เกษตรกรเพื่อการเกษตรท่ีย่ังยืน 
 ผ่านศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้จัดต้ังศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ในส่วนกลำงและศูนย์บรกิำรข้อมลูเศรษฐกิจกำรเกษตรในระดบัพ้ืนที	่ประกอบด้วย	ศนูย์บรกิำร 
ข้อมลูเศรษฐกิจกำรเกษตร	(ศบก.)	ศนูย์บรกิำรข้อมลูเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต	(ศบข.)	และ
ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำ	(ศบอ.)	มำต้ังแต่ปีงบประมำณ	2557	ตำม
พันธกิจในกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรให้เข้ำถงึผู้ใช้งำนในทกุระดบัอย่ำงรอบด้ำน	และเป็นไป
ตำมตำมค�ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	ซึ่งให้หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงต่ำงๆ	จัดต้ัง
ศูนย์บรกิำรประชำชนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและให้บรกิำรประชำชนตำมภำรกจิของหน่วยงำน	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแหล่งให้บรกิำรข้อมลูเศรษฐกิจกำรเกษตรและข้อมลูกำรเกษตร

อื่นๆ	แก่ผู้บริหำร	นักวิชำกำร	ผู้ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร
และประชำชนทั่วไป	รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวำ่ง
เกษตรกรด้วยกันเอง	

	 	 กำรฝึกอบรมบทเรียนจำกปรำชญ์สู ่เกษตรกรเพ่ือ
กำรเกษตรที่ยั่งยืน	 เป็นผลจำกควำมต้องกำรของผู้เข้ำร่วม 
สัมมนำ	 เรื่อง	 บทบำทของศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจ
กำรเกษตรอำสำ	(ศบอ.)	กับกำรขับเคลื่อนศูนย์บริกำรข้อมูล
เศรษฐกิจกำรเกษตร(ศบก.)	เมือ่วนัที	่19-20	มนีำคม	2558	
ในพ้ืนที่จังหวัด	 สุพรรณบุรีและจังหวัดอ่ำงทอง	 ซ่ึงผู้เข้ำร่วม
สมัมนำได้รบัควำมรู้ในกำรท�ำเกษตรทีแ่ตกต่ำงและก้ำวหน้ำไป 
จำกที่เคยท�ำอยู่เดิม	ท�ำให้ได้แนวคิด	วิธีกำร	และมีวิสัยทัศน์ 
ที่กว้ำงไกล	 สำมำรถน�ำมำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรผลิต 
ในไร่นำ	 จำกผลสรุปจำกกำรสัมมนำและกำรร่วมเสวนำของ 
ผู้แทนศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำทั้ง	5	ภำค	
เห็นควรให้มีกำรจัดอบรมเกษตรกรในพ้ืนที่ของส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรที่	1	-	12	โดยให้ปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือ
เกษตรกรต้นแบบซึง่เป็น	ศบอ.	ในพ้ืนที	่เป็นวทิยำกรถ่ำยทอด
องค์ควำมรูท้ีส่ัง่สมจนประสบผลส�ำเรจ็ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที	่
และเพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจ
กำรเกษตรให้เป็นที่รู ้จักมำกยิ่งข้ึนด้วย	 รวมท้ังสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติงำนศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ปี	2558	-	2559	ซึ่งก�ำหนดให้มีกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์
และกำรจัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร	
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	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	จึงได้มีกำรวิจัยองค์ควำมรู้เกษตรกรต้นแบบ
ซึ่งเป็น	ศบอ.	ในพื้นที่รับผิดชอบ	สศท.	ละ	1	แห่ง	รวม	18	แห่ง	และจัดอบรมถำ่ยทอด
องค์ควำมรู้ของ	 ศบอ.	 ต้นแบบให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่และ	 ศบอ.	 เครือข่ำย	 แห่งละ	 
40	 –	 50	คน	 รวมผู้ที่ได้รับกำรถำ่ยทอดควำมรู้ประมำณ	800	คน	สถำนที่จัดอบรม	 
ณ	 ที่ต้ังแปลงของเกษตรกรต้นแบบ	 ระยะเวลำที่จัดอบรม	 1	 –	 2	 วัน	 รูปแบบ 
กำรจัดอบรมเป็นกำรบรรยำยและกำรดูตัวอย่ำงจริงในแปลงเกษตรกร	 บำงแห่งมีกำร
สำธิตวิธีกำรท�ำหรือกำรฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์
ระหวำ่งกัน	บำงแห่งมีกำรศึกษำดูงำนนอกแปลงเกษตรกร	

	 วิทยำกรที่ให้กำรอบรมเป็นเกษตรกรต้นแบบ	 บำงแห่งมีผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
ร่วมด้วย	 เช่น	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนหรือเจำ้หน้ำที่ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 
เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่	 เช่น	 สถำนี
พัฒนำที่ดินจังหวัด	อำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำ	ฯลฯ

	 เนื้อหำที่จัดอบรม	ได้แก่	ควำมรู้เรื่องบทบำทของศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจ
กำรเกษตรอำสำ	วิธีกำรท�ำกำรเกษตร	เช่น	กำรท�ำนำโยน	กำรตอนกิ่งมะนำวโดยใช้กะป	ิ
กำรปรับปรุงดิน	กำรวิเครำะห์ดิน	กำรขยำยพันธุ์กบ	กำรพัฒนำวิธีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ำวเพ่ือให้ได้รับกำรรับรองจำกศูนย์เมล็ดพันธุ์	 กำรท�ำปัจจัยกำรผลิต	 เช่น	 ปุ๋ยหมัก	 
ปุย๋ชวีภำพ	กำรน�ำพลงังำนแสงอำทติย์มำผลิตไฟฟ้ำใช้ในแปลง	กำรบรหิำรจัดกำรฟำร์ม	
เช่น	 กำรท�ำไร่นำสวนผสมตำมหลักทฤษฎีใหม่	 กำรบริหำรจัดกำรฟำร์มเพ่ือลดต้นทุน 
กำรผลิต	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและปรับปรุงคุณภำพผลผลิต	 กำรแปรรูปผลผลิต	
เช่น	กำรท�ำกล้วยฉำบรสปำปริกำ

	 กำรสำธิตและกำรฝึกปฏิบัติ	 เช่น	 กำรท�ำบัญชีฟำร์ม	 กำรปลูกพืชสวนครัว	 
กำรท�ำปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยชีวภำพ	 กำรเลี้ยงหมู	 กำรเลี้ยงไก่ด�ำ	 กำรขยำยพันธุ์พืช	 กำรท�ำ 
อำหำรเลี้ยงโคขุน	 กำรศึกษำดูงำนนอกแปลงเกษตรกร	 เช่น	
โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด�ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ	 โรงงำนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	 ณ	 ศูนย์เรียนรู้ 
ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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4.  OAE Ag-Info แอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกร 
	 จำกที่ปัจจุบัน	 กำรพัฒนำระบบโทรคมนำคมมีควำมก้ำวหน้ำ
สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทั่วประเทศ	และโทรศัพท์แบบ	Smart	Phone	 
มีกำรแข่งขันและพัฒนำให้มีรำคำถูกลงและมีให้เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม 
มำกข้ึน	 รวมถึงควำมนิยมในกำรเข้ำสู่สังคมออนไลน์ที่มำกข้ึน	 ข่ำวสำร
ต่ำงๆ	จะถูกส่งต่อกันได้รวดเร็วข้ึน	หำกเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี
ดงักล่ำวได้แล้ว	จะช่วยเพ่ิมโอกำสให้เกษตรกรมคีวำมรู้สำมำรถเตรยีมรบั
เหตุกำรณ์ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพดียิ่งข้ึน

	 ส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ได้เหน็ควำมจ�ำเป็นทีจ่ะน�ำข้อมลู
ข่ำวสำรด้ำนต่ำงๆ	 ส่งตรงถึงเกษตรกรโดยผ่ำนอุปกรณ์มือถือ	 (Smart	
Device)	 ที่นับวันได้เข้ำมำมีบทบำทเพ่ิมมำกข้ึนแทนที่คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือแบบเดิมที่รับได้เฉพำะข้อควำมสั้น	(SMS)	
โดยพัฒนำให้มำใช้เทคโนโลยี	 Mobile	 Application	 ร่วมกับเว็บไซต์	 
ซึ่งช่วยเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันและเปิดโอกำสให้เกษตรกรเข้ำถึง
เทคโนโลยีและข่ำวสำรได้สะดวกและรวดเร็ว	 ลดข้อจ�ำกัดด้ำนระยะทำง
และเวลำ	 โดยกำรพัฒนำ	 Mobile	 Application	 ดังกล่ำวให้ใช้ได้ทั้ง 
ระบบ	iOS	และ	Android

	 ดังนั้นจึงได้พัฒนำระบบกำรรำยงำนรำคำสินค้ำเกษตรรำยวัน 
และรำยสัปดำห์	 เพื่อให้เกษตรกรรับทรำบควำมเคลื่อนไหวของรำคำ 
แต่ละตลำดทั่วประเทศ	 โดยสำมำรถเปรียบเทียบกับรำคำรับซื้อของ 
แต่ละตลำด	 ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำร 
ขำยผลผลิตได้	 และในอนำคตศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร	 จะขยำยกำร 

ให้บริกำรข้อมูลรำคำตลำดไท	 รำคำสินค้ำ
เกษตรต ่ำงประเทศ	 และกำรรำยงำน
สถำนกำรณ์	ข่ำวเตือนภัย	เพิ่มข้ึนจำกเดิม

	 เกษตรกรและผู้สนใจเข้ำไปดำวน์โหลด 
โปรแกรมที่ 	 App	 Store	 โดยค ้นชื่อ	 
OAE	Ag-Info	หรือทำง	Play	Store	โดย 
ค้นชื่อ	 Ag-Info	 ท่ำนก็จะสำมำรถรับรู ้
ข่ำวสำรด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ได้ทันที
อย่ำงรวดเร็ว	 ทุกที่	 ตลอดเวลำ	 ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรให้บริกำรของภำครัฐที่มี 
ต่อเกษตรกร	ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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5.  ระบบสารสนเทศเพื่อความม่ันคงทางอาหารของอาเซียน  
 (ASEAN Food Security Information System : AFSIS)
	 ระบบสำรสนเทศเพ่ือควำมมั่นคงทำงอำหำรของอำเซียน	 (ASEAN	 Food	
Security	Information	System	:	AFSIS)	ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลเพื่อควำม
มั่นคงทำงอำหำรในภูมิภำคอำเซียน	กำรจัดท�ำระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหวำ่งประเทศ
สมำชิก	 และกำรจัดกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรแก่ประเทศสมำชิกเพ่ือประโยชน์ต่อ 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรเกษตรทั้งในระดับประเทศและภูมิภำคนั้น	 เป็นกำร
จัดต้ังโดยควำมร่วมมือของประเทศสมำชิก	 ASEAN+3	 ได้แก่	 ประเทศบรูไน	 กัมพูชำ	
อินโดนีเซีย	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 มำเลเซีย	 เมียนมำร์	 ฟิลิปปินส์	
สิงคโปร	์ไทย	เวียดนำม	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	ญี่ปุ่น	และสำธำรณรัฐเกำหล	ีต้ังแต่
เดือนมกรำคม	พ.ศ.	2546	โดยมีส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	(สศก.)	เป็นผู้บริหำร
จัดกำรและด�ำเนินงำนโครงกำร	จำกกำรประชุม	The	12th	Meeting	of	The	ASEAN	
Ministers	 on	 Agriculture	 and	 Forestry	 Plus	 Three	 (12th	 AMAF+3)	 เมื่อ
วันที	่ 28	 กันยำยน	 2555	ณ	 กรุงเวียงจันทน	์ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว	ได้มีมติเห็นชอบพัฒนำโครงกำร	
AFSIS	 ให้เป็นองค์กรถำวร	 ซ่ึงควำมก้ำวหน้ำล่ำสุดเป็นผล
จำกกำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรเกษตรและ 
ปำ่ไม้บวกสำม	ครั้งที	่15	(15th	AMAF+3)	เมื่อวันที	่7-12	
กันยำยน	 2558	ณ	 เมืองมะลิลำ	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ซึ่งได้
เห็นชอบให้	 AFSIS	 เป็นกลไกถำวรแบบไม่มีผลผูกพันทำง
กฎหมำย	(Non-legally	Binding	Entity)	โดยก�ำหนดเป็น
ระยะเตรียมกำร	(Preparatory	Stage)	ตั้งแต่ปี	2559	และ
ได้มอบหมำยให้ส�ำนักเลขำนุกำร	 AFSIS	 รับไปปรึกษำหำรือ
กับประเทศสมำชิก	 เพื่อพัฒนำให้เป็นกลไกถำวรที่สมบูรณ์	 
มีผลผูกพันตำมกฎหมำย	(Legally	Binding	Entity)	ต่อไป
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	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของ	AFSIS	 ในปี	 2558	ที่เป็นผลงำนในรูปแบบของ
งำนและบริกำร	ได้แก่

(1) AFSIS Database 
	 เป็นกำรพัฒนำกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลและ	Website	ของ	AFSIS	ที่ได้ด�ำเนินกำร 
มำต้ังแต่ปี	 2546	 มีข้อมูลอนุกรมเวลำต้ังแต่ปี	 2528	 จนถึงปีปัจจุบัน	 ครอบคลุม 
ข้อมูลของประเทศสมำชิกในภูมิภำคอำเซียนบวกสำม	 ประกอบด้วยข้อมูลพืชอำหำรหลัก 
ที่ส�ำคัญ	5	ชนิด	ได้แก่	ข้ำว	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	ถั่วเหลือง	น�้ำตำล	และมันส�ำปะหลังโรงงำน	 
โดยสำมำรถสืบค้นได้ที	่www.afsisnc.org	

(2) Integrated Food Security Information 
	 จัดท�ำรำยงำนเก่ียวกับสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงอำหำร	 ซึ่งจะ
มีกิจกรรมที่ด�ำเนินกำรต่อเนื่อง	 คือ	 รำยงำนเตือนภัยด้ำนกำรเกษตร	 
(Early	 Warning	 Information	 Report)	 เพ่ือติดตำม	 และรำยงำน
สถำนกำรณ์กำรผลิตและควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในภูมิภำค	 ฉบับที่	 14	 
ในเดือนมีนำคม	 2558	 และฉบับที่	 15	 ในเดือนกันยำยน	 2558	 และ 
รำยงำนสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำของสินค้ำเกษตร	(Agricultural	Commodity	 
Outlook	 Report)	 เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ 
ด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรในภูมิภำค	ฉบับที่	14	ในเดือนมิถุนำยน	2558	 
และฉบับที	่15	ในเดือนธันวำคม	2558
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(3)  Training and Capacity Development 
	 ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรที่มีควำม 
เก่ียวเนื่องกับควำมม่ันคงทำงอำหำรภำยในภูมิภำคอำเซียน	 เพ่ือน�ำควำมรู้ที่ได ้
ไปใช้ในกำรผลิตข้อมูลควำมมั่นคงทำงอำหำรที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนเดียวกัน	
โดยในปี	2558	ได้จัดกำรอบรม	ดังนี้

 �	 จัดฝึกอบรมเรื่อง	The	3rd	AFSIS	Forecasting	Model	Training	 
ระหว่ำงวันที่	 6	 –	 10	 กรกฎำคม	 2558	 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในภูมิภำคให้เข้ำใจ 
วิธีกำรจัดท�ำแบบจ�ำลองกำรพยำกรณ์ทำงด้ำนกำรผลิตข้อมูลควำมมั่นคงทำงอำหำร	
(Food	 Security	 Forecasting	Model)	 ให้มีประสิทธิภำพ	 และมีควำมถูกต้อง
แม่นย�ำมำกยิง่ข้ึน	โดยมีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมคอืเจ้ำหน้ำทีจ่ำกประเทศสมำชกิอำเซยีน	
วิทยำกรจำก	 JIRCAS	 วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 บำงเขน	 และ 
เจ้ำหนำ้ที่ส�ำนักเลขำนุกำร	AFSIS	รวม	30	คน
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 �	 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร	 เร่ือง	 The	 3rd	 Workshop	 on	 
Forecasting	 Model	 Activity	 ระหว่ำงวันที่	 23	 -	 26	 พฤศจิกำยน	 2558	 
ที่โรงแรมเดอะสุโกศล	 กรุงเทพฯ	 เพื่ออบรมและสรุปผลกำรพัฒนำแบบจ�ำลอง
พยำกรณ์สนิค้ำเกษตรล่วงหน้ำ	(Food	Security	Forecasting	Model	:	F	Model)	
ผู้เข้ำร่วมอบรมฯ	คือ	เจำ้หน้ำที่จำกประเทศสมำชิก	ASEAN	จ�ำนวน	40	คน	
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	 นอกจำกน้ี	 AFSIS	 ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 
เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม	ได้แก่

 �	 The	8th	Training	on	the	Agricultural	Data	Collection	Analysis	 
&	 Dissemination	 of	 Information	 ที่เมืองปูซำน	 สำธำรณรัฐเกำหลี	 ระหว่ำง 
วันที	่18	–	28	ตุลำคม	2558	

 �	 Workshop	 on	 China-ASEAN	 Information	Management	 and	 
IT	 Application	 of	 Food	 Safety	 Production	 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้	 สำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีน	ระหวำ่งวันที	่4	–	10	พฤศจิกำยน	2558	

(4) Cross Cutting and New Areas 
	 เป็นกำรประสำนพัฒนำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระหว่ำงประเทศหรือ 
องค์กรอื่นที่เก่ียวข้องกับควำมมั่นคงอำหำร	 โดยในปี	 2558	 มีกำรจัดท�ำรำยงำน
สถำนกำรณ์และประมำณผลผลิตข้ำวในภูมิภำคอำเซียน	 ซึ่งเป็นโครงกำรควำมมือ 
ระหวำ่ง	AFSIS	กับ	องค์กรส�ำรวจอวกำศแห่งญี่ปุ่น	(Japan	Aerospace	Exploration	
Agency	:	JAXA)

 �	 จัดฝึกอบรมเรื่อง	 Area	 Sample	 Survey	 Workshop	 by	 Using	 
ALIS	 ระหว่ำงวันที่	 31	 สิงหำคม	 -	 4	 กันยำยน	 2558	 โดยมีกำรฝึกปฏิบัติ 
ในจังหวัดชัยนำท	 กำรฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในภูมิภำค 
ให้เข้ำใจวิธีกำรส�ำรวจพ้ืนที่กำรเกษตรโดยกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
เชิงแผนที่	 โดยใช้โปรแกรม	 ALIS	 (Agricultural	 Land	 Information	 System	 
Program)	เพื่อให้กำรจัดท�ำข้อมูลมีประสิทธิภำพ	และมีควำมถูกต้องแม่นย�ำมำกยิ่งข้ึน	
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมฯ	คือ	เจ้ำหนำ้ที่จำกส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	และจำกประเทศ
อินโดนีเซีย	รวม	20	คน	

รายงานประจ�าปี 2558
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 73



	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีพันธกิจในกำรศึกษำ	 วิเครำะห์	 วิจัย
เก่ียวกับเศรษฐกิจกำรเกษตรทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด	 พร้อมทั้งจัดท�ำ 

รำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรเกษตรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำกำรเกษตรด้ำนต่ำงๆ	
ได้แก่	 กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน	 กำรเตรียม 
ควำมพร้อมและแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรรองรับ 
กำรเปิดตลำดเสรีกำรค้ำภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	กำรศึกษำหนี้สินเกษตรกร 
และแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพกองทุนในก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ	์โดยในปี	2558	มีกำรวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ส�ำคัญดังนี้

1. การวเิคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสนิค้าเกษตร
	 เนื่องจำกกำรท�ำเกษตรของไทยเป็นลักษณะต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพ้ืนที่ที่น�้ ำและปัจจัยทำงกำรเกษตรเอื้ออ�ำนวยต่อ 
กำรเพำะปลูก	 ท�ำให้กำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมีทำงกำรเกษตรเพิ่มข้ึน	 ส่งผลต่อควำม
เสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ	 ดิน	 และน�้ำ	 อีกทั้งเกิดกำรเพ่ิมข้ึนของ 
โรคและแมลง	ระบบนิเวศน์เสื่อมโทรมลง	ส�ำหรับดำ้นกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก
ภำคกำรเกษตรของไทยมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสูงเป็นล�ำดับ	 2	 รองจำก 
ภำคพลังงำน	 ดังนั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นต้องศึกษำและประเมินกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกจำกกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ	โดยใช้หลักกำรประเมินวัฏจักรชีวิต	 
(Life	Cycle	Assessment	:	LCA)	ศึกษำสินคำ้เกษตร	5	เรื่อง	โดยผลกำรศึกษำ
สรุปได้ดังนี้	

1.1 ระบบการปลูกข้าวนาปี-พืชหลังนาปี 
	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ต้นทุน	 ผลตอบแทน	 และเปรียบเทียบ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกระบบกำรปลูกพืชที่มีข้ำวนำปีเป็นพืชหลัก	โดยกำร
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี-พืชหลังนำ	 ปีกำรเพำะปลูก	
2556/2557	ในกำรปลูก	4	ระบบ	ได้แก่	ข้ำวนำปี-นำปรัง,	ข้ำวนำปี-ถั่วเขียว,	
ข้ำวนำปี-ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 และข้ำวนำปี-ปอเทือง	 ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดพิจิตร	

ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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	 ผลกำรศึกษำ	 พบว่ำ	 ระบบกำรปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุดคือ	
ข้ำวนำปี-ถั่วเขียว	 เท่ำกับ	 5,088.83	 บำทต่อไร่	 โดยผลผลิตต่อไร่ของข้ำวนำปี	
เทำ่กับ	754.24	กิโลกรัม	ถั่วเขยีวเท่ำกับ	195.57	กิโลกรัม	และทั้งระบบกำรเพำะ
ปลกูปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในระดบัทีไ่ม่สงูมำก	คอื	เท่ำกบั	667.40	กโิลกรมั
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	 (KgCO2e)	 ต่อไร่	 ดังนั้น	 ภำครัฐจึงควรส่งเสริม 
ให้เกษตรกรปลูกข้ำวนำปีร่วมกับถั่วเขียว	 โดยต้องจัดหำเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 
ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร	 ทั้งนี้	 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีรำยได้สูงข้ึน	 
มีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำกำรเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์โดยรวมของประเทศ

ตารางเปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทนสุทธิ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบการปลูกพืช

ระบบการปลูกพืช
ต้นทุนการผลิต

(บาท/ไร่)
ผลตอบแทนสุทธิ

(บาท/ไร่)
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(KgCO2e/ไร่)

1.	ข้ำวนำปี-ขำ้วนำปรัง 9,372.00 2,964.18 979.07

2.	ข้ำวนำปี-ถั่วเขียว 7,314.70 5,088.83 667.40

3.	ข้ำวนำปี-ขำ้วโพดเลี้ยงสัตว์ 8,199.63 3,174.51 871.33

4.	ข้ำวนำปี-ปอเทือง 5,956.27 3,024.29 657.28

1.2 ทุเรียน
	 ประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรผลิตทุเรียนผลสดพันธุ ์
หมอนทองในพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียวของสหกรณ์กำรเกษตรท่ำใหม่	 จ�ำกัด	 
จังหวัดจันทบุรี	 โดยกำรศึกษำใช้หลักกำร	 LCA	 ประเมินแบบองค์กรธุรกิจถึง 
ผู้บริโภค	 (Business-to-Consumer	 :	 B2C)	 พบว่ำ	 จำกกำรผลิตทุเรียนสด 
พันธุ์หมอนทอง	 1	 กิโลกรัม	 ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 เท่ำกับ	 2.15	 KgCO2e	 
โดยขั้นตอนในกำรก�ำจัด	เปลือกทุเรียนปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสูงสุด	คิดเป็น
ร้อยละ	 88.41	 ของค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด	 ดังนั้น	 จึงควรมีกำร
บริหำรจัดกำรหรือมีนวัตกรรมรองรับกิจกรรมก�ำจัดเปลือกทุเรียน	 นอกจำกนี้ 
ได้ท�ำกำรศึกษำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของทุเรียนผลสด	 1	 กิโลกรัม	 
ณ	 สวนทุเรียนของเกษตรกรแบบองค์กรธุรกิจถึงองค์กรธุรกิจ	 (Business	 to	
Business	 :	B2B)	ในพื้นที่ภำคตะวันออก	(จังหวัดจันทบุร	ี ระยอง	ตรำด	และ
ชลบุรี)	 พบว่ำมีคำ่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 เท่ำกับ	 0.200	 KgCO2e	 ส�ำหรับ
กำรผลิตในจังหวัดชุมพร	มีค่ำกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกเท่ำกับ	0.254	KgCO2e	
โดยส่วนใหญ่เกิดข้ึนจำกกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกรมำกที่สุด	 ได้แก่	 
กำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดูแลรักษำสวน	 รองลงมำคือ	 กำรใช้สำรเคมีก�ำจัด
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วัชพืช/ศัตรูพืช	 ดังนั้น	 แนวทำงในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
และลดต้นทุนกำรผลิตทุเรียนของชำวสวนทุเรียนจึงควรปรับกำรใช้สูตรปุ ๋ย 
ให้เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของพืช	 โดยหน่วยงำนภำครัฐถ่ำยทอดควำมรู้	 
เทคนิคกำรใช้ปุ๋ย	และสำรเคมีให้ถูกต้อง	เช่น	กำรท�ำปุ๋ยสั่งตัดผสมใช้เอง	กำรใช้
ปุ๋ยตำมผลวิเครำะห์ดิน	 เป็นต้น	 ส�ำหรับกำรประหยัดกำรใช้พลังงำนในกำรดูแล 
รักษำสวน	 ควรปรับเปลี่ยนกำรใช้เครื่องจักรกลที่ใช้น�้ำมันเป็นไฟฟ้ำ	 กำรใช้ 
พลังงำนสะอำดหรือผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนธรรมชำติ	 กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ด้วยสำรชีวภำพในกำรดูแลสวน	 เช่น	 สำรสะเดำ	 น�้ำหมักมังคุด	 ฮอร์โมนไข่	 
เชื้อไตรโครเดอร์ม่ำร์	กล่องดักจับแมลงวันทอง	เป็นต้น	

1.3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
	 ศึกษำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 ณ	 ไร่นำ
ของเกษตรกรแบบ	B2B	ในแหล่งผลิตที่ส�ำคัญ	ได้แก	่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	ปี	2557	(จังหวัดอุดรธำนี	หนองคำย	หนองบัวล�ำภู	เลย	และบึงกำฬ)	 
พบว่ำ	กำรผลิตเมล็ดขำ้วโพดเล้ียงสัตว์	 รุ่น	1	 (ฤดูฝน)	1	กิโลกรัม	ปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจก	เทำ่กับ	0.527	KgCO2e	หรือหำกคิดเป็นข้ำวโพดเลี้ยงสัตว	์ (ทั้งฝัก)	 
1	 กิโลกรัม	 มีค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 เท่ำกับ	 0.2798	 KgCO2e	 และ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 รุ ่น	 2	 (ฤดูแล้ง)	 เท่ำกับ	 
0.4825	 KgCO2e	 หรือหำกคิดเป็นข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 (ทั้งฝัก)	 1	 กิโลกรัม	 
มีค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 เท่ำกับ	 0.2574	 KgCO2e	 โดยปุ๋ยเคมีเป็น 
ปัจจัยกำรผลิตที่ก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุด	รองลงมำ	ได้แก่	น�้ำมันเชื้อเพลิง	 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลกำรศึกษำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในแหล่งผลิตของ
จังหวัดตำก	 และเพชรบูรณ์	 ที่พบว่ำ	 กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น	 (ท้ังฝัก)	 
1	 กิโลกรัม	 มีค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 เท่ำกับ	 0.161	 KgCO2e	 โดยกำร 
ใช้ปุ ๋ยเคมีและน�้ำมันเชื้อเพลิง	 ส่งผลต่อกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุด	
แนวทำงในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกและลดต้นทนุกำรผลติ	ได้แก่

	 1)		ภำครัฐควรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมเก่ียวกับ 
กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง	โดยเฉพำะกำรใช้ปุ๋ยอย่ำงเหมำะสม 
ตำมช่วงอำยุพืช

	 2)		เกษตรกรควรตรวจวิเครำะห์ดิน	 เพื่อใส่ปุ๋ยให้เหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่

	 3)		ควรส่งเสริมให้มีกำรใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ปลูก

	 4)		เกษตรกรควรบรหิำรกำรซ้ือปัจจัยกำรผลติให้ครบถ้วนในครำวเดยีว	
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจำกกำรขนส่ง
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1.4 ข้าวโพดฝักอ่อน 
	 ศึกษำกำรผลิตในจังหวัดกำญจนบุรี	รำชบุรี	นครปฐม	และสุพรรณบุรี	
พบว่ำ	 กำรผลิตข้ำวโพดฝักอ่อน	 1	 กิโลกรัม	 มีปริมำณปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
เท่ำกับ	0.339	KgCO2e	โดยกำรใช้ปุ๋ยเคมีจะส่งผลต่อกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
มำกที่สุด	รองลงมำ	คือ	จำกกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์	และกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง	ดังนั้น	 
ภำครัฐควรแนะน�ำให้เกษตรกรเลือกใช้ปุ ๋ยอย่ำงเหมำะสมตำมหลักวิชำกำร	 
เพื่อค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต

1.5 หอมแดง 
	 ศึกษำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรผลิตหอมแดงของเกษตรกร
ในจังหวัดศรีสะเกษ	 เชิงเปรียบเทียบระหว่ำงวิธีกำรปลูกของเกษตรกรทั่วไป 
กับวิธีกำรปลูกตำมค�ำแนะน�ำของ	 กรมวิชำกำรเกษตร	 ผลกำรศึกษำพบว่ำ	 
กำรผลิตหอมแดง	 1	 กิโลกรัม	 ของเกษตรกรในภำพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ	 
มีค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเท่ำกับ	 0.132	 KgCO2e	 ขณะที่กำรปลูกตำม 
ค�ำแนะน�ำของกรมวิชำกำรเกษตร	 โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเชื้อจุลินทรีย	์
มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 เท่ำกับ	 0.0591	 KgCO2e	 ซึ่งมีปริมำณ 
น้อยกว่ำวิธีกำรปลูกโดยทั่วไป	 ดังนั้น	 จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพำะปลูก
หอมแดงตำมค�ำแนะน�ำของกรมวิชำกำรเกษตร	 ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกแล้ว	ยังเพิ่มปริมำณผลผลิตหอมแดงต่อไร่ต่อปีถึงร้อยละ	79

2.  การศกึษาระบบโลจสิติกส์สินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดน  
 กรณีศึกษา ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ประมง โคเน้ือ ผัก  
 ผลไม้ และยางพารา
	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำระบบโลจิสติกส์ของสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ 
ผำ่นดำ่นชำยแดน	ได้แก	่ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	ประมง	โคเนื้อ	ผัก	ผลไม้	และยำงพำรำ	
รวมทัง้ปัจจัยทีม่ผีลต่อต้นทนุโลจิสติกส์	ในสนิค้ำเหล่ำนีข้องไทย	และปัญหำอปุสรรค
ทำงกำรค้ำของสินค้ำเกษตร	 โดยท�ำกำรศึกษำด่ำนชำยแดนทำงด้ำนทิศตะวันตก	
คือ	 ด่ำนแม่สอด	 จังหวัดตำก	 ของไทยกับเมียนมำร์	 ในสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 
โคเนื้อ	 และประมง	 และด่ำนชำยแดนทำงด้ำนทิศเหนือ	 ได้แก่	 ด่ำนเชียงของ	 และ 
ด่ำนเชียงแสน	 จังหวัดเชียงรำยผ่ำนด่ำนชำยแดน	 สปป.ลำว	 ไปยังประเทศจีน	 ใน
สนิค้ำผัก	ผลไม้	ยำงพำรำ	และโคเนือ้	ในกำรศึกษำครัง้นีไ้ด้เก็บรวบรวมข้อมลูเชงิลกึ 
โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรและพ่อค้ำสินค้ำเกษตร	 ตำมแนวชำยแดนของ
ไทย	 สปป.ลำว	 เมียนมำร์	 และจีน	 ถึงกำรค้ำสินค้ำเกษตรที่มีแนวเขตเชื่อมต่อกับ
ประเทศไทย	 และปัญหำอุปสรรคที่อำจเกิดข้ึนระหว่ำงกัน	 เพื่อเสนอแนะแนวทำง 
จัดท�ำนโยบำยสินค้ำเกษตรตำมแนวชำยแดนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน
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ที่มา :	www.facebook.com/chadchartofficial

ผลกำรศึกษำ	พบว่ำ	

2.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
	 ควำมต้องกำรใช้ในภำคอตุสำหกรรมอำหำรสตัว์มเีพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง	
ตำมกำรขยำยตัวของของอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์	 ผลผลิตภำยในประเทศ 
มีไม่เพียงพอ	 ต้องน�ำเข้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน	 เส้นทำงโลจิสติกส์กำรน�ำเข้ำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 เริ่มจำกผู้รวบรวมของเมียนมำร์	 ถึงผู้ใช้ในภำคอุตสำหกรรม
อำหำรสัตว์ของไทย	ระยะทำง	450	-	600	กิโลเมตร	พบวำ่	มีต้นทุนโลจิสติกส์ 
รวม	 2.21	 -	 2.89	 บำทต่อกิโลกรัม	 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกคือต้นทุน 
ค่ำขนส่งมำกที่สุด	 ร้อยละ	 62	 -	 65	 ของต้นทุนรวมทั้งหมด	 และพบว่ำพำหนะ 
ที่ใช้ในกำรขนส่งมีไม่เพียงพอ	 และไม่พร้อมให้บริกำรได้ทันทีในจุดเปลี่ยนถ่ำย 
สินค้ำบริเวณแนวชำยแดน	 ท�ำให้ผู้น�ำเข้ำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงแรงงำนเพิ่ม	 
นอกจำกนี้	 เรื่องกำรก�ำหนดช่วงเวลำน�ำเข้ำที่ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลำที่ผลผลิต
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมำร์ออกสู่ตลำด	 ท�ำให้พ่อค้ำที่ไปลงทุนไม่สำมำรถ 
น�ำผลผลิตกลับเข้ำมำได้	
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2.2 ประมง 
	 ผลผลิตประมงทะเลของไทยไม่เพียงพอกับควำม
ต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรม	 แปรรูปทั้งเพ่ือกำรบริโภคและ 
กำรส่งออก	 จึงจ�ำเป็นต้องพ่ึงวัตถุดิบจำกเมียนมำร์	 โดยเฉพำะ 
ปลำลิ้นหมำ	 เพ่ือน�ำมำใช้เป็นส่วนประกอบในกำรท�ำลูกชิ้นปลำ	 
เส้นทำงโลจิสติกส์ของสินค้ำประมงเริ่มจำกแพปลำในกรุงย่ำงกุ ้ง	 
ผ่ำนเมืองหงสำ	 เมืองผำอัน	 ถึงเมืองเมียวดี	 ระยะทำง	 420	 กิโลเมตร	 
ใช้เวลำ	12	ชั่วโมง	และท�ำกำรเปลี่ยนถ่ำยสินคำ้เป็นรถสิบล้อของไทย	ที่ท่ำกำวิน 
ห่ำงจำกดำ่นศุลกำกรเมียวดี	10	กิโลเมตรใช้เวลำ	1	-	2	ชั่วโมง	และจำกท่ำกำวิน 
ผ่ำนด่ำนแม่สอด	จ.ตำก	ถึงตลำดทะเลไทย	จ.สมุทรสำคร	ระยะทำง	540	กิโลเมตร	
ใช้เวลำเดนิทำง	8	ชัว่โมง	ถงึตลำดทะเลไทยสนิค้ำประมงจะเข้ำสูโ่รงงำนอตุสำหกรรม	
แปรรูปลูกชิ้นปลำทั้งหมด	รวมระยะทำง	960	กิโลเมตร	ใช้เวลำขนส่งรวม	22	ชั่วโมง	
ต้นทุนโลจิสติกส์สินคำ้ประมงรวม	9.22	บำทต่อกิโลกรัม	โดยปัจจัยต้นทุนคำ่ขนส่ง
มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์รวมสูงถึงร้อยละ	 48.26	 เนื่องจำกเส้นทำงคมนำคมของ 
เมียนมำร์ยังไม่พัฒนำ	 ถนนแคบและเป็นภูเขำสูงชัน	 บำงช่วงเป็นถนนลูกรังผ่ำน
หมู่บ้ำนท�ำให้จรำจรติดขัดจำกปริมำณรถบรรทุกที่มีมำกข้ึน	 เป็นอุปสรรคในกำร
ขนส่งและกำรขยำยตัวของกำรคำ้ชำยแดนผำ่นดำ่นแม่สอด	

2.3 โคเนื้อ 
	 ไทยน�ำเข้ำโคเนื้อจำกเมียนมำร์	 คิดเป็นร้อยละ	 99	 ของปริมำณน�ำเข้ำ
โคเนื้อทั้งหมด	 เส้นทำงโลจิสติกส์กำรน�ำเข้ำโคเนื้อมีชีวิตจำกเมียนมำร์	 ผ่ำนมำ
ชำยแดนไทย	 อ.แม่สอด	 จ.ตำก	 ระยะทำง	 420	 กิโลเมตร	 ใช้ระยะเวลำในกำร
เดินทำงประมำณ	5	-	7	วัน	โดยโคเนื้อที่น�ำเข้ำกว่ำร้อยละ	90	จะน�ำไปเลี้ยงขุน 
ในแถบภำคกลำงก่อนที่จะส่งออกไป	สปป.ลำว	และส่งต่อไปยังจีน	มี	2	เส้นทำง	
คือ	1)	 เส้นทำง	ทำงน�้ำ	 โดยน�ำโคเนื้อลงเรือที่ด่ำนกักสัตว์เชียงแสน	จ.เชียงรำย	
ผ่ำน	 สปป.ลำว	 ข้ึนท่ำเรือสบหลวยของเมียนมำร์	 และส่งต่อไปยังเมืองโรง	 
มณฑลยนูนำนของจีน	ระยะทำง	242	กโิลเมตร	ใช้เวลำในกำรเดนิทำง	17	-	30	ชัว่โมง	 
รวมระยะทำง	 662	 กิโลเมตร	 มีต้นทุนโลจิสติกส์รวม	 18.10	 บำทต่อกิโลกรัม	
เป็นต้นทุน	 กำรขนส่งมำกที่สุด	 ร้อยละ	 63.31	 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด	
2)	 เส้นทำงทำงบก	 น�ำโคเนื้อลงเรือข้ำมฟำกที่	 อ.เวียงแก่น	 จ.เชียงรำย	 
ไปยังบ้ำนด่ำน	 แขวงบ่อแก้ว	 สปป.ลำว	 และขนส่งโคเนื้อโดยใช้รถบรรทุกไป 
ตำมเส้นทำง	 R3A	 ไปด่ำนบ่อเต็น	 และส่งต่อไปด่ำนบ่อหำรของจีน	 ระยะทำง	 
279	กิโลเมตร	ใช้เวลำในกำรเดินทำง	14-15	ชม.	รวมระยะทำง	699	กิโลเมตร	 
มีต้นทุนโลจิสติกส์รวม	 22.19	 บำทต่อกิโลกรัม	 เป็นต้นทุนกำรขนส่ง	 ร้อยละ	
69.99	 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด	 ซ่ึงปัจจัยต้นทุนกำรขนส่งมีผลต่อต้นทุน 
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โลจิสติกส์มำกที่สุด	 เนื่องจำกระยะทำงขนส่งโคเนื้อจำกจุดที่น�ำเขำ้มีระยะทำงไกล	
และขนส่งไปยังแหล่งเลี้ยงที่ส�ำคัญในภำคกลำง	 และส่งออกทำงด่ำน	 จ.เชียงรำย	
ผ่ำน	สปป.ลำว	ไปยังจีน	ปัญหำและอุปสรรค	ได้แก่	กฎระเบียบในกำรน�ำเข้ำของไทย	 
เส้นทำงล�ำน�้ำโขงบำงฤดูน�้ำลด	 ส่งผลให้ไม่สำมำรถขนส่งสินค้ำไป	 สปป.ลำว 
และจีนตอนใต้ได้	รวมทั้งกำรสู้รบและควำมไม่สงบในพื้นที่เมียนมำร์	

2.4  ผัก 
	 ไทยน�ำเข้ำผักที่ส�ำคัญจำกจีน	 เช่น	 ผักกำดขำว	 กระหล�่ำปลีรูปหัวใจ	
บร็อคโคลี่	กระหล�่ำดอก	และพริก	เป็นต้น	ผ่ำนชำยแดนจังหวัดเชียงรำยเพิ่มขึ้น	
เนื่องจำกจีนโดยเฉพำะมณฑลยูนำนสำมำรถผลิตได้ตลอดปีและมีปริมำณมำก	 
มต้ีนทนุต�ำ่	ท�ำให้มรีำคำถกู	เส้นทำงกำรน�ำเข้ำม	ี2	เส้นทำงหลกั	คือ	1)	เส้นทำงน�ำ้	 
ทำงแม่น�้ำโขง	 เริ่มจำกขนส่งโดยรถบรรทุกจำกแหล่งผลิตส�ำคัญ	 เช่น	 เมืองคุนหมิง	 
เมืองต้ำลี่	 และเขตสิบสองปันนำ	 มำยังท่ำเรือกวนเหล่ย	 จำกนั้นขนส่งทำงน�้ำ 
โดยเรือระวำงบรรทุก	300	-	500	ตันต่อล�ำ	ถึงท่ำเรือเชียงแสน	และใช้กำรขนส่ง
ทำงบกโดยรถบรรทุกมำยังกรุงเทพฯ	 รวมระยะทำงจำกคุนหมิงถึงกรุงเทพฯ	
ประมำณ	1,790	กิโลเมตร	ระยะเวลำกำรขนส่งรวม	ประมำณ	72	-	78	ชั่วโมง	
มีต้นทุนโลจิสติกส์รวม	 4.51	 -	 6.44	 บำทต่อกิโลกรัม	 2)	 กำรขนส่งทำงบก	 
โดยเส้นทำง	 R3A	 โดยใช้รถบรรทุกขนส่งจำกแหล่งผลิตจำกคุนหมิงถึงด่ำน	 
บ่อหำน	 และเปลี่ยนหัวลำกที่ด่ำนบ่อเต็น	 สปป.ลำว	 จำกนั้นขนส่งผ่ำนด่ำน 
ห้วยทรำย	 ข้ำมสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว	 แห่งที่	 4	 ผ่ำนด่ำนเชียงของไปยัง
กรุงเทพฯ	 รวมระยะทำงจำกคุนหมิงถึงกรุงเทพฯประมำณ	 1,890	 กิโลเมตร	 
ระยะเวลำกำรขนส่ง	ประมำณ	36	-	42	ชั่วโมง	มีต้นทุนโลจิสติกส์รวมประมำณ	
6.63	-	7.62	บำทต่อกิโลกรมั	กำรขนส่งทำงน�ำ้มรีะยะทำงและค่ำใช้จ่ำยโลจิสติกส์
ต�ำ่กว่ำทำงบก	แต่ใช้ระยะเวลำในกำรขนส่งมำกกว่ำและมคีวำมปลอดภยัค่อนข้ำงต�ำ่	
เนื่องจำก	 ระยะทำงขนส่งสั้นและได้ปริมำณมำกต่อรอบ	
แต่มข้ีอจ�ำกัดด้ำนระดบัน�ำ้และขนส่งได้เฉพำะเวลำ
กลำงวัน	รวมทั้งกำรประกันภัยไม่ครอบคลุม
ทุกด้ำน	ปัญหำและอุปสรรค	ต้องเปลี่ยน
หัวรถลำกที่ ชำยแดน	 สปป.ลำว	 
กำรตรวจสอบสินค้ำน�ำเข้ำไม่เข้มงวด 
เท่ำที่ควรและมำตรฐำนกำรตรวจ
สินค้ำน�ำเข้ำของเจ้ำหน้ำที่มีควำม
แตกต่ำงกัน	
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2.5  ผลไม้ 
	 ไทยส่งออกมังคุด	 ทุเรียน	 ล�ำไย	 กล้วยไข	่ ไปจีน	 และน�ำเข้ำองุ่น	 และ 
ทับทิม	 จำกจีน	 เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคผลไม้ของทั้ง	 2	 ประเทศเพ่ิมข้ึน	
เส้นทำงโลจิสติกส์กำรส่งออกทำงบก	 ใช้เส้นทำง	 R3A	 ระยะเวลำขนส่งสินค้ำ 
ใช้เวลำประมำณ	2	-	3	วัน	สนิค้ำกถ็งึประเทศปลำยทำง	ท�ำให้สำมำรถส่งผลไม้สด
เข้ำสูต่ลำดได้อย่ำงรวดเรว็	ซึง่ค่ำใช้จ่ำยกำรส่งออกผลไม้จำกไทยไปจีนอยูร่ะหว่ำง	
6.87	 –	 9.22	บำทต่อกิโลกรัม	ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยกำรส่งออกขึ้นอยู่กับระยะทำงจำก
แหล่งผลิตผลไม้ของไทยจนถึงตลำดปลำยทำง	 ส่วนเส้นทำงโลจิสติกส์กำรน�ำเขำ้
มี	2	เส้นทำง	1)	เส้นทำงน�้ำ	ระยะทำง	1,768	กิโลเมตร	ใช้ระยะเวลำ	3	วัน	มีค่ำ
ใช้จำ่ยอยู่ระหว่ำง	4.10	–	4.45	บำทต่อกิโลกรัม	2)	เส้นทำงบก	(R3A)	ระยะทำง	
1,877	กิโลเมตร	ใช้ระยะเวลำ	2	วัน	มีค่ำใช้จ่ำยอยู่ระหว่ำง	5.37	–	7.77	
บำทต่อกิโลกรัม	 ด้ำนกฎระเบียบต่ำงๆ	 พบว่ำ	 จีนต้องกำรเอกสำรที ่
ซับซ้อน	 และกำรเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิมของจีนท�ำให้ผลไม้ไทยได้รับผล 
กระทบดำ้นรำคำ	เส้นทำงคมนำคมใน	สปป.ลำว	เป็นภูเขำมีควำม 
คดเคี้ยว	และพื้นผิวถนนช�ำรุด	กำรขนถ่ำยสินคำ้บริเวณด่ำนบ่อเต็น 
ของสปป.ลำว	 ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยสูงข้ึนและท�ำให้ผลไม้เกิดควำม 
เสียหำย	
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2.6  ยางพารา 
	 กำรส่งออกยำงพำรำของไทยไปจีนมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยเฉพำะ
ที่ด่ำนศุลกำกรเชียงแสนและเชียงของ	จังหวัดเชียงรำย	เส้นทำงโลจิสติกส์กำรส่งออก	
1)	ทำงบก	ใช้เส้นทำง	R3A	ซึ่งเริ่มจำกสงขลำโดยรถบรรทุกผำ่นดำ่นเชียงของ	ผ่ำน

เมืองห้วยทรำย	 แขวงบ่อแก้ว	 สปป.ลำว	 เมื่อถึงด่ำนบ่อเต็นจะมีกำรเปลี่ยน
ถ่ำยสนิค้ำก่อนเข้ำสูจี่นทีด่่ำนบ่อหำน	และเดนิทำงไปยงัคนุหมงิ	ระยะทำง

ทั้งหมด	2,894	กิโลเมตร	ใช้เวลำเดินทำงประมำณ	40	-	46	ชั่วโมง	
มีต้นทุนโลจิสติกส์	 อยู่ระหว่ำง	 4.50	 –	 6.00	 บำทต่อกิโลกรัม	 
โดยปัจจัยค่ำขนส่งมีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์มำกที่สุด	 ร้อยละ	 58	
เนื่องจำกระยะทำงไกลทำง	2)	ทำงน�้ำ	 เริ่มจำกจังหวัดสงขลำ
โดยบรรทกุรถแล้วขนถ่ำยสนิค้ำลงเรอืทีท่่ำเรอืเชยีงแสนไปยงั
ท่ำเรือกวนเหล่ยของจีน	 และขนถ่ำยสินคำ้ขึ้นรถบรรทุกและ
ขนส่งต่อไปยังคุนหมิง	 ระยะทำงทั้งหมด	 2,743	 กิโลเมตร	
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ	97-100	ชั่วโมง	ต้นทุนโลจิสติกส์
ทั้งหมด	4.65	–	5.70	บำทต่อกิโลกรัม	โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
ต้นทนุโลจิสติกมำกทีส่ดุคือค่ำบรหิำรจดักำรและต้นทนุสนิค้ำ
คงคลัง	 ร้อยละ	 64.50	 เนื่องจำกมีกำรขนถ่ำยสินคำ้ที่ท่ำเรือ

หลำยครั้ง	 ด้ำนกฎ	 ระเบียบ	 และภำษี	 พบว่ำไม่มีข้อตกลงกำร
ขนส่งทำงถนนข้ำมประเทศ	 รวมถึงควำมไม่แน่นอนของระเบียบ	

และแบบฟอร์มต่ำงๆ	 ช่วงเวลำเปิดและปิดด่ำนศุลกำกรไม่มีกำรขนส่ง
สินค้ำในเที่ยวกลับ	 กำรเปลี่ยนหัวลำก	 ตู้คอนเทนเนอร	์ และกำรเปลี่ยน

ถ่ำยสินค้ำก่อนเข้ำสู่ประเทศจีน	ท�ำให้ต้นทุนของผู้ประกอบกำรสูง	

 ข้อเสนอแนะ 
	 ควรเพ่ิมศักยภำพกำรน�ำเข้ำของสหกรณ์ในพ้ืนที่	 โดยสนับสนุนอุปกรณ์
ทำงกำรตลำด	 ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงกำรค้ำเพื่อให้น�ำเข้ำได้มำกข้ึน	 ผลักดันกำร
ด�ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้เห็นเป็นรูปธรรม	 เพื่อแก้ปัญหำกำรน�ำเข้ำ 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ผิดกฎหมำย	 โดยภำครัฐควรเข้มงวดในเรื่องกำรปรำบปรำมส่วย	 
มีกำรเจรจำ	 3	 ฝ่ำย	 ด้ำนกฎ	 ระเบียบ	 กำรผ่ำนแดน	 เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก ่
ผู้ประกอบกำร	 เร่งรัดให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ
ทำงกำรค้ำไปสู่ผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก	ให้ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น	รวมทั้งช่วยส่งเสริม 
ในเรื่องกำรเจรจำสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงไทย	-	เมียนมำร์	-	สปป.ลำว	-	จีน	 
เพ่ือลดปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ	 และเป็นกำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนให้เติบโตมำกข้ึน 
ในอนำคต	
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3.  โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกร และแนวทาง 
 การปรับปรุงศักยภาพการด�าเนินงานกองทุนในก�ากับดูแล
 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 โครงกำรศึกษำภำวะหนีส้นิเกษตรกร	และแนวทำงกำรปรบัปรงุศักยภำพ
กำรด�ำเนินงำนกองทุนในก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นกำรร่วม 
ศึกษำระหว ่ำงส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรและมูลนิธิสถำบันวิ จัยเพ่ือ 
กำรพัฒนำประเทศไทย	 (TDRI)	 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ	 ประกอบด้วย	 
1)	 กำรวิเครำะห์ภำวะหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบ	 2)	 กำรประเมินกองทุนในก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้

3.1 ภาพรวมหนี้สินภาคเกษตร
	 ภำพรวมหนี้สินคงเหลือของเกษตรกรที่มีอยู่กับองค์กรกำรเงินต่ำงๆ	
ได้แก่	 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 สหกรณ์ 
ภำคกำรเกษตร	 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	 กองทุนในก�ำกับดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รวมทั้งหนี้สินภำคกำรเกษตรที่มีอยู่กับธนำคำร
พำณิชย์	 พบว่ำ	 ธ.ก.ส.	 เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่ส�ำคัญที่สุดของภำคเกษตร	 โดยใน 
ปี	2557	มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงถึงร้อยละ	63	ของยอดหนี้สินคงเหลือของ 
ภำคเกษตรที่มีอยู่กับองค์กรกำรเงินข้ำงต้น	 รองลงมำ	 ได้แก่	 ธนำคำร
พำณิชย์	 สหกรณ์ภำคกำรเกษตร	 กองทุนในก�ำกับดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ตำมล�ำดับ

	 กองทุนในก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ได้ให้ควำมช่วยเหลอืเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	
และสหกรณ์	 ด้วยอัตรำอุดหนุนที่สูงมำก	 ส่งผลให้
กองทนุทีใ่ห้กำรสนบัสนนุด้ำนสนิเชือ่ประสบปัญหำ
หนี้ด้อยคุณภำพในระดับที่สูง	 โดยเฉลี่ยมีสัดส่วน
ปริมำณลูกหนี้ด้อยคุณภำพต่อปริมำณลูกหนี้ 
คงเหลือทั้ งหมดประมำณร ้อยละ	 38.7	 -	 
ร้อยละ	 79	 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด 
รำยได้ของ	ธ.ก.ส.	หลำยเท่ำตัว
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3.2 สาเหตุของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกร 
	 ประกอบด้วย	 1)	 ด�ำเนินโครงกำรที่ส่งเสริมหรือสงเครำะห์โดยรัฐแล้ว 
ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	 2)	 ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติธรรมชำติจนไม่สำมำรถช�ำระหนี้
เงินกู้ยืมได้	3)	ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่	3	จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้	 4)	 หนี้ขำดอำยุควำมท�ำให้ไม่สำมำรถฟ้องร้องด�ำเนินคดีได	้ 5)	 หนี้คำ้งช�ำระ 
เป็นระยะเวลำเกินกว่ำ	10	ปีขึ้นไป	6)	หนี้ที่ไม่สำมำรถติดตำมทรัพย์เพื่อด�ำเนินกำร 
บังคับคดีได ้	 7)	 เกษตรกรผู ้ยืมเงินเสียชีวิต	 สำบสูญ	 หรือละทิ้งถิ่นที่อยู ่	 
8)	เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินพิกำร	ทุพพลภำพ	หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง	ไม่สำมำรถประกอบอำชีพ	 
9)	เกษตรกรลูกหนี้มีรำยได้น้อย	ไม่มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้	โดยมีรำยได้ต�่ำกวำ่	 
30,000	 บำทต่อคนต่อปีตำมเกณฑ์มำตรฐำน	 จปฐ.	 10)	 หนี้สินของเกษตรกรผู้กู้ยืม 
เงินน้อยกว่ำ	10,000	บำท	ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีไม่คุ้มค่ำใช้จ่ำย	

3.3 สาเหตุของการก่อหนี้และความยากจนของเกษตรกร 
	 เกิดจำกสำเหตุส�ำคัญ	3	ประกำร	คือ	1)	 เกษตรกรเขำ้ไม่ถึงแหล่งควำมรู ้
และกำรพัฒนำทักษะในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน	 แต่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งกู้ยืม 
ได้หลำยแหล่ง	 ส่งผลให้มีกำรกู้ยืมจนเกินระดับควำมสำมำรถในกำรช�ำระคืนหนี้	 
2)	 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงรอบด้ำน 
ทัง้ทีเ่ก่ียวกับควำมเส่ียงด้ำนกำรผลติ	รำคำ	กำรตลำด	และกำรเงนิ	3)	เกษตรกรบำงส่วน 
ขำดควำมพยำยำมโดยควำมช่วยเหลือของรัฐมักคอยเกื้อหนุนคนที่ล้มเหลว

3.4 แนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
	 มีดังนี้	 1)	 ควรสนับสนุนบทบำทของเกษตรกรในกำรสร้ำงและร่วมกันใช ้

กฎ	 กติกำ	 และวิธีกำรของเกษตรกร	 -	 ชุมชน	 ที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำง 
เศรษฐกิจและสังคม	 2)	 กำรพัฒนำหลักสูตรและสื่อเชิงสังคม	 (social	 media)	 
ที่เก่ียวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงินเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะทำงกำรเงิน
ของเกษตรกร	 ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพฤติกรรมทำงกำร
เงนิทีม่คีวำมรบัผิดชอบ	3)	หน่วยงำนรฐัทีเ่ก่ียวข้องร่วมกันพัฒนำโครงกำรปรบัตัว 
สู่กำรท�ำเกษตรแผนใหม่ส�ำหรับเกษตรกรที่มีศักยภำพ	 และโครงกำรส่งเสริม 
อำชีพนอกภำคเกษตร	 4)	 ภำครัฐควรพิจำรณำสำเหตุของปัญหำเป็นตัวต้ัง 
และไม่ควรเน้นให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้วยกำรใช้เงินเป็นตัวต้ัง	 
ในบำงกรณีอำจมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้มำตรกำรเข้มข้นโดยไม่ให้ควำมช่วยเหลือ 

ในกำรปลดภำระหนี้	 แต่น�ำเกษตรกรลูกหนี้ที่มีป ัญหำมำเข้ำสู ่กระบวนกำร 
ปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีกรอบแนวทำงปฏิบัติที่จะช่วยสร้ำงและฟื ้นฟูวินัยทำงกำร
เงินที่เคร่งครัดและมีควำมรับผิดชอบทำงกำรเงิน	 และสนับสนุนกระบวนกำรฟื้นฟู
อำชีพและศักยภำพของเกษตรกรควบคู่กันไป	 5)	 ภำครัฐต้องให้ควำมส�ำคัญกับ 
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บทบำทกำรวิจัยและพัฒนำสำยพันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	 ปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ	
เพ่ือให้มีคุณสมบัติที่เหมำะสมส�ำหรับกำรท�ำกำรเกษตรภำยใต้ข้อจ�ำกัด
ต่ำงๆ	 แล้วถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร	 6)	 ภำครัฐควรส่งเสริม 
กำรเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรใช้ทรพัยำกรและควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรจดัสรร
ที่ดินท�ำกินที่มีคุณภำพแก่เกษตรกรผู้ด้อยโอกำสแต่มีศักยภำพในระยะยำว	 
7)	 เกษตรกรควรเร่งพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้สอดรับกับมำตรฐำน	 ซึ่งจะ
ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภค	 8)	 ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรรวมตัวกัน 
อย่ำงเข้มแข็งเป็นเครือข่ำยกำรผลิต	 9)	 ควรสนับสนุนกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ 
โลจิสติกส์สินค้ำเกษตร

3.5 ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานของกองทุน 
	 จำกกำรประเมินกำรด�ำเนินงำนโดยรวมของกองทุน	 พบว่ำ	 กองทุน 
ส่วนใหญ่ประสบกับปัญหำอุปสรรคส�ำคัญ	 ดังนี้	 1)	 ขำดระบบกำรติดตำมและ
ประเมินผลลัพธ์ของกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร 
อย่ำงเป็นระบบและชัดเจน	2)	หลำยกองทุนมีบทบำทหนำ้ที่ทับซ้อนหรือคลำ้ยคลึงกัน	
3)	ขำดกำรวเิครำะห์ต้นเหตุของปัญหำทีท่�ำให้เกษตรกรไม่เข้มแข็งและเน้นกำรอดุหนนุ
เงินทุนหรือรำคำมำกกว่ำกำรพัฒนำศักยภำพและอำชีพของเกษตรกร	 และกำรวิจัย 
และพัฒนำเพ่ือประโยชน์ในกำรปรบัโครงสร้ำงภำคเกษตรในระยะยำว	4)	หลำยกองทนุ
ด�ำเนินภำรกิจหรือกิจกรรมในส่วนที่ภำคเอกชนด�ำเนินกำรอยู่แล้ว	 5)	 โครงสร้ำง 
อัตรำก�ำลังยังไม่สอดคล้องกับภำรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ	 6)	 กำรบริหำรงำน 
ยังไม่มีควำมคล่องตัวเท่ำที่ควร	 7)	 ขำดกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล	 8)	 เกษตรกร 
ขำดทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ	ทั้งด้ำนกำรเกษตรและกำรเงิน

3.6 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงศักยภาพของกองทุน 
	 มีดังนี้	 1)	 ลดควำมซ�้ำซ้อนในบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงหน่วยงำน/กองทุน	 
รวมทัง้ปรบัปรงุและพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละกองทนุและให้ควำมส�ำคญั
กับกำรพัฒนำด้ำนต่ำง	ๆ	ได้แก่	ดำ้นกำรประเมินผลลัพธ์ของกำรด�ำเนินงำน	ดำ้นกำร
พัฒนำศักยภำพกำรท�ำงำนเพ่ือลดควำมเสียหำยที่จะเกิดแก่กองทุน	 ด้ำนกำรพัฒนำ 
ศักยภำพของเกษตรกร	 และด้ำนกำรส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชนโดยเฉพำะ 
ในกิจกรรมด้ำนกำรผลิตและจ�ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร	 2)	 ใช้ประโยชน์
จำกควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนของหนว่ยงำนที่มีอยูแ่ละเพิม่ประสิทธภิำพกำรด�ำเนินงำน
โดยรวม	 3)	 สร้ำงระบบที่จะช่วยท�ำให้ประเมินได้วำ่งบประมำณที่ถูกใช้ไปส่งผลดีและ 
ผลเสียต่อเกษตรกรอย่ำงไร	 4)	 ด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสและรับผิดชอบต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่	5)	ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อประโยชน์ระยะยำวของเกษตรกร
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4.  การศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดของสหกรณ ์
 การเกษตรเพื่อน�าไปสู ่การผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ 
 สิ่งแวดล้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 ในปลำยปี	 2558	 ประเทศสมำชิกอำเซียนจะก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนครบทั้ง	 10	 ประเทศ	 เกิดกำรเปิดเสรีกำรค้ำและบริกำรรวมทั้งกำรลงทุนมำกข้ึน	 
กำรด�ำเนินธุรกิจมีโอกำสที่จะเป็นทั้งคู่คำ้	คู่แข่ง	และเป็นพันธมิตรกันในกำรส่งสินคำ้
ไปจ�ำหน่ำยนอกอำเซียน	 จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันรวมทั้ง
ผลติสนิค้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บรโิภคซึง่ปัจจุบนัมคีวำมต้องกำรสนิค้ำ
เพื่อสุขภำพและสินคำ้ที่มีกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น	 โดย 
สหกรณ์กำรเกษตรนับว่ำมีควำมส�ำคัญทั้งในแง่กำรลงทุน	 กำรผลิต	 กำรแปรรูปและ 
กำรค้ำสินค้ำเกษตร	 ซ่ึงรัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนให้เพ่ิมบทบำทจำก 
ผู้รวบรวมผลผลิตสู่ขั้นตอนกำรแปรรูปและกำรส่งออก

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้ศึกษำวิจัย	 เรื่อง	 ศักยภำพกำรผลิตกำร
ตลำดของสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือน�ำไปสู่กำรผลิตสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ในกำรรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 โดยศึกษำสหกรณ์กำรเกษตรประเภท
ทั่วไปที่ข้ึนทะเบียนมีผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรดีเด่นในระดับจังหวัดทั่วประเทศใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 1-12	 (สศท.1-12)	 
รวม	 41	 สหกรณ์	 วิเครำะห์ข้อมูลโดยประยุกต์กรอบกำรวิเครำะห์	 DPSIR	 พบว่ำ	 
Driver	 (แรงขับเคลื่อน)	 คือ	 ประชำชนในภูมิภำคอำเซียนให้ควำมสนใจกำรบริโภค

อำหำรเพ่ือสุขภำพมำกข้ึน	 Pressure	 (แรงกดดัน)	 คือ	
สมำชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิภำพกำรผลิตใน
ระดับสูง	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนในระดับปำนกลำง	 สมำชิกสหกรณ์มีทัศนคติต่อ 
กำรเกษตรสีเขียวในระดับมำก	 State	 (สถำนกำรณ์)	 
สหกรณ์ส่วนใหญ่มีผลกำรด�ำเนินงำนอยู ่ในระดับต้อง
ปรับปรุงแต่มีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรค้ำ	 วำงแผนกำร
ผลติกำรตลำด	พัฒนำสนิค้ำ	ประชำสมัพันธ์และเพ่ิมช่องทำง 
กำรขำย	 Impact	 (ผลกระทบ)	 รำยได้ของสมำชิกสหกรณ์ 
ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน	 Response	
(กำรตอบสนอง)	 ปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนช่วยเพ่ิมศักยภำพ
กำรผลิตกำรตลำดของสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือน�ำไปสู  ่
กำรผลิตสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกำรรองรับ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 ได้แก่	 1)	 กำรขยำยธุรกิจสู ่
ตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 เช่น	 กำรศึกษำตลำด 
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ในประเทศอำเซียน	 เพิ่มควำมรู้ด้ำนกำรค้ำต่ำงประเทศให้
กับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์	 พัฒนำเกษตรกรให้มีควำมรู้เก่ียวกับ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธุรกิจ
เอกชนที่ท�ำธุรกิจส่งออก	 ร่วมมือกับสหกรณ์กำรเกษตรใน
กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน	 ฯลฯ	 2)	 กำรปรับโครงสร้ำง
สหกรณ์เพ่ือรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 เช ่น	 
รวมกลุ ่มสหกรณ์กำรเกษตรที่ด�ำเนินธุรกิจในสหกรณ์
กำรเกษตรแบบเดียวกัน	 ขยำยธุรกิจเพ่ิมเติมจำกธุรกิจเดิม 
หรือเ พ่ิมชนิดสินค ้ ำ	 3)	 กำรพัฒนำกำรผลิต	 เช ่น	 
ผลิตให้ได้มำตรฐำนมีควำมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมต้ังแต่ต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำ	 ลดต้นทุนกำรผลิต	
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต	

	 จำกผลกำรศึกษำมีข ้อเสนอแนะให ้สหกรณ์ 
พัฒนำบคุลำกรโดยอบรมเพ่ิมควำมรูใ้ห้กับเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ 
ทั้งในกระบวนกำรผลิตกำรตลำด	 ภำษำอังกฤษและ 
ภำษำอำเซียนเพ่ือใช้ในกำรติดต่อธุรกิจ	 จัดต้ังชมรมสหกรณ์ผู้ส่งออกเพ่ือให้ผู้ซื้อ 
มำรับซื้อโดยตรง	 โดยภำครัฐเป็นที่ปรึกษำ	 จัดต้ังชุมนุมสหกรณ์เป็นตัวกลำง 
เชือ่มประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	จดัให้มกีำรประชมุสหกรณ์ในกลุม่ประเทศ
อำเซยีนเพ่ือเชือ่มโยงให้เป็นฐำนกำรผลติร่วมกัน	จดัต้ังศูนย์ประสำนงำนในทกุประเทศ	
ประสำนควำมร่วมมือให้มีกำรรวบรวมสินค้ำเกษตรคุณภำพดีมีมำตรฐำนสำกลจำก
ประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อกำรส่งออก	จัดตั้งศูนย์กระจำยสินคำ้ทำงกำรเกษตร	โดย 
กำรร่วมทุนในรูปแบบชุมนุมสหกรณ์ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 พัฒนำด้ำน 
กำรตลำดโดยกำรสร้ำงตรำสินค้ำ	 จัดท�ำบำร์โค้ด	 สติกเกอร์เทียบสีเพ่ือให้ผู้บริโภค 
ทรำบข้อมูลสินค้ำ	ประชำสัมพนัธ์สินค้ำใหผู้บ้ริโภคไดท้รำบควำมส�ำคญัของมำตรฐำน
สินค้ำปลอดภัยรวมทั้งส่งเสริมกำรบริโภคสินค้ำปลอดภัย	

	 ภำครัฐน�ำสหกรณ์ที่มีศักยภำพไปจ�ำหน่ำยสินค้ำในตลำดต่ำงประเทศ	 
ต้ังองค์กรที่เป็นศูนย์กลำงเพ่ือรวบรวมผลิตภัณฑ์จำกสหกรณ์ต่ำงๆเพ่ือส่งออก
เนื่องจำกสหกรณ์ยังไม่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฏระเบียบและกำรติดต่อธุรกิจ
สนับสนุนสหกรณ์ให้ส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้ำมีคุณภำพมำตรฐำน	 เช่น	 GAP	 
เกษตรอินทรีย์ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์	จัดหำและพัฒนำแหล่งน�้ำ	เพิ่มกำรสนับสนุน
เงนิทนุดอกเบีย้ต�ำ่ให้กับสหกรณ์น�ำมำพัฒนำระบบกำรผลติและกำรตลำดของสหกรณ์	
เช่น	 กำรซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกลและขยำยก�ำลัง 
กำรผลิต	 สนับสนุนกำรวิจัยพันธุ์	 สำรอินทรีย์ทดแทนสำรเคมี	 ตลอดจนเทคโนโลยี
กำรผลิตใหม่ๆ	 เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต	 สร้ำงคุณภำพให้ได้มำตรฐำนและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี 2558
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 87



5. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสหกรณ์การเกษตร 
 เพื่อเข ้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่แนว 
 ชายแดนไทย - สปป.ลาว
	 ประเทศสมำชกิสมำคมประชำชำติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	(Association	 
of	 Southeast	 Asian	 Nations	 :	 ASEAN)	 มีกำรลงนำมเพ่ือจัดต้ัง	 “ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน”	 (ASEAN	 Economic	 Community	 :	 AEC)	 ในปี	 2558	 ซ่ึง 
กำรเปิดเสรีกำรค้ำอำจมีผลกระทบต่อกำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตรในพ้ืนที่ 
แนวชำยแดน	 ในขณะเดียวกันเป็นโอกำสที่ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำนจะสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตรมำกข้ึน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศ
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว	(สปป.ลำว)	ซึง่เป็นประเทศทีม่ขีนบธรรมเนยีม
ประเพณีใกล้เคียงกัน	มคีวำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศทีด่มีำอย่ำงต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้สถำบัน
เกษตรกรเป็นองค์กรส�ำคัญที่ได้รับกำรคำดหวังว่ำจะช่วยในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ภำคกำรเกษตรในพ้ืนที่แนวชำยแดนเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน	 ดังนั้น	 กำรศึกษำน้ี 
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำวะแวดล้อมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 กำรผลิต	 และกำรค้ำ	
สนิค้ำเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตร	และศึกษำโอกำสในกำรพฒันำธรุกิจสนิค้ำเกษตร
กับ	 สปป.ลำว	 ภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 โดยท�ำกำรศึกษำ 
พ้ืนที่จังหวัดเขตติดต่อกับ	 สปป.ลำว	 ที่มีจุดผ่ำนแดนถำวร	 8	 จังหวัด	 ได้แก่	 
จังหวัดเชียงรำย	น่ำน	เลย	หนองคำย	บึงกำฬ	นครพนม	มุกดำหำร	และอุบลรำชธำน	ี 

โดยเก็บข้อมูลจำกสหกรณ์กำรเกษตรกลุ ่มตัวอย่ำงใน 
พ้ื นที่ ศึ กษำที่ มี ก ำรรวบรวมผลผลิตสิ นค ้ ำ เกษตร	 
ด้วยกำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงของ	 Krejcie	 R.V.	 and	 
Morgan	D.W.	กำรสัมภำษณ์หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	
รวมถึง	 กำรจัดสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำก	 ผู ้มีส่วน
เก่ียวข้อง	 ส�ำหรับวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์
สภำวะแวดล้อม	 (SWOT	 Analysis)	 โดยวิเครำะห์จุดแข็ง 
และจุดอ่อน	 ด้วยเครื่องมือ	 7’S	 Mckinsey	 Model	 
และ	 Value	 Chain	 และวิเครำะห์โอกำสและข้อจ�ำกัด	 
ด้วยเครื่องมือ	 PESTE	 Analysis	 และ	 5	 Force	Model	 
ตำมแนวคิดของ	 Michael	 E.	 Porter	 ท�ำกำรประเมิน
ปัจจัยภำยในและภำยนอก	 และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของ
แต่ละปัจจัย	 โดยให้ค่ำน�้ำหนักกับปัจจัยที่ได้จำกควำมถี่ 
ในกำรตอบควำมเห็นจำกกำรเก็บข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญ 
เรียงจำกมำกไปน้อย
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	 ผลกำรศึกษำพบว่ำ	ในปี	2557	สหกรณ์กำรเกษตร
ในพื้นที่ศึกษำ	8	จังหวัด	มีจ�ำนวน	520	แห่ง	เป็นสหกรณ์ 
ผู้ใช้น�้ำซึ่งไม่ได้ท�ำธุรกิจเก่ียวกับกำรรวบรวมและแปรรูป
สินค้ำเกษตรถึงร้อยละ	 21.15	 และเป็นสหกรณ์กองทุน 
สวนยำงที่ส่วนใหญ่ยังขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน	 ไม่มีอำคำร
ส�ำนักงำน	 และท�ำธุรกิจเฉพำะสินค้ำยำงพำรำ	 ร้อยละ	 18.46	
ในส่วนของเกษตรกรสมำชิกพบว่ำ	 มีเกษตรกรที่เข้ำร่วม
เป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร	 จ�ำนวน	 0.93	 ล้ำนรำย	 
โดยเป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ	
ธ.ก.ส.	จ�ำนวนมำกถึง	0.51	ล้ำนรำย	หรือร้อยละ	55.08	ในขณะที่เกษตรกร	ที่เป็น
สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรที่จัดต้ังในระดับอ�ำเภอและสหกรณ์กำรเกษตรที่จัดตั้งตำม 
กลุ่มอำชีพหรือเขตปฏิรูปที่ดินและนิคมฯ	 ซ่ึงมีส่วนร่วมในธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
สินค้ำเกษตร	มีเพียงจ�ำนวน	0.37	ลำ้นรำย	หรือร้อยละ	39.78	ของเกษตรกรสมำชิก 
ในพ้ืนที่ศึกษำ	 8	 จังหวัดทั้งหมด	 ในส่วนของปริมำณธุรกิจพบว่ำ	 มีจ�ำนวนรวม	
142,515	ลำ้นบำท	เป็นธุรกิจให้กู้เงินถึงร้อยละ	58.15	รองลงมำเป็นธุรกิจรับฝำกเงิน 
ร้อยละ	 31.17	 ในขณะที่ปริมำณธุรกิจรวบรวมผลผลิตมีเพียงร้อยละ	 3.31	 และ 
ธุรกิจแปรรูปผลผลิตมีเพียงร้อยละ	 0.28	แสดงให้เห็นวำ่สหกรณ์กำรเกษตรในพื้นที่ศึกษำ 
ยังมีกำรด�ำเนินธุรกิจสินค้ำเกษตรน้อยมำก	 ทั้งนี้	 จำกกำรศึกษำสภำวะแวดล้อม 
ดำ้นจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกำส	และข้อจ�ำกัด	ในกำรด�ำเนินธุรกิจสินคำ้เกษตรของสหกรณ์
กำรเกษตรในพ้ืนที่แนวชำยแดนไทย	 -	 สปป.ลำวพบว่ำ	 มีปัจจัยต่ำงๆ	 ที่เป็นโอกำส 
ในกำรพัฒนำมำกที่สุด	รองลงมำเป็นปัจจัยด้ำนจุดอ่อน	(ภำพที่	1)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
แม้สหกรณ์กำรเกษตรในพ้ืนทีแ่นวชำยแดนไทย-สปป.ลำว	ส่วนใหญ่จะยงัขำดศกัยภำพ
ในกำรพัฒนำธุรกิจสินค้ำเกษตร	 แต่มีปัจจัยต่ำงๆ	 ที่เป็นโอกำสที่เอื้อให้มีพัฒนำ 
เป็นอย่ำงมำก	ซึ่งต้องเร่งก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรแสวงหำโอกำสใหม่ๆ	 เพื่อให้สำมำรถ
พัฒนำให้ดีข้ึน	 ในส่วนของสภำวะแวดล้อมในกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำธุรกิจ
สินค้ำเกษตรกับ	สปป.ลำว	พบว่ำ	มีปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนมำกที่สุด	(ภำพที่	2)	สหกรณ์
กำรเกษตรส่วนใหญ่ยังขำดศักยภำพในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ	 สปป.ลำว	 แต่มี
ปัจจัยต่ำงๆ	 ที่เป็นโอกำสในกำรพัฒนำ	 ซึ่งต้องก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรแสวงหำโอกำส
ใหม่เช่นกัน	และจำกกำรศกึษำควำมเหน็ของสหกรณ์กำรเกษตรกลุม่ตัวอย่ำงเก่ียวกับ 
กำรด�ำเนินธุรกิจสินค้ำเกษตรร่วมกับ	สปป.ลำว	พบว่ำ	ร้อยละ	40.16	มีควำมเห็นว่ำ
หำกมีโอกำสในกำรส่งสินค้ำออกไปยัง	 สปป.ลำว	 ก็จะส่งออก	 ในส่วนของกำรน�ำเข้ำ	 
ร้อยละ	 44.88	 มีควำมเห็นว่ำ	 กำรน�ำเข้ำสินค้ำจำก	 สปป.ลำว	 จะมีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย	โดยจะท�ำให้สินคำ้ของเกษตรกรมีรำคำต�่ำลง	อยำ่งไรก็ตำม	ร้อยละ	30.71	
เห็นด้วยที่จะน�ำเข้ำสินคำ้ต้นทุนต�่ำจำก	สปป.ลำว	 เข้ำมำแปรรูป	 เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	 
และทดแทนในช่วงที่ขำดแคลน	 แต่ต้องน�ำเข้ำในช่วงที่ไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 
ของไทย
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ภาพที ่1 : สภำวะแวดล้อมในกำรด�ำเนนิธุรกิจสนิค้ำเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตร
ในพื้นที่ชำยแดนไทย-สปป.ลำว

ภาพที่ 2 : สภำวะแวดล้อมในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของสหกรณ์กำรเกษตร 
กับประเทศ	สปป.ลำว
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	 ดังนั้น	 เ พ่ือให ้สหกรณ์กำรเกษตรในพ้ืนที่
ชำยแดนเขตติดต่อกับ	 สปป.ลำว	 มีศักยภำพในกำร
พัฒนำธุรกิจสินค ้ำเกษตรและมีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตร
กับ	 สปป.ลำว	 จึงควรใช้โอกำส	 เร่งแก้ปัญหำจุดอ่อน	 โดย
ก�ำหนดกลยุทธ์	 “ขจัด	 ลด	 ยก	 สร้ำง”	 ในกำรแสวงหำโอกำสใหม่	 โดยประเด็นที่
เป็นจุดอ่อนที่ควรขจัดทิ้ง	 เช่น	 ทบทวนศักยภำพของสหกรณ์กำรเกษตรขนำดเล็ก
และสหกรณ์กองทุนสวนยำงบำงแห่งที่ไม่มีกำรด�ำเนินกิจกรรม	 ขจัดรูปแบบกำร
ด�ำเนินงำนที่เป็นเพียงผู้เปิดจุดประมูลแต่ไม่มีอ�ำนำจในกำรต่อรอง	 ประเด็นจุด
อ่อนที่ต้องด�ำเนินกำรลดลง	 เช่น	 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่ท�ำให้เกิดปัญหำขำด
สภำพคล่องทำงกำรเงิน	 มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรขำดทุน	 ในส่วนของประเด็น 
จุดอ่อนที่จ�ำเป็นต้องยกระดับหรือพัฒนำให้ดีข้ึน	 เช่น	 สหกรณ์ฯ	 ที่มีศักยภำพ 
ในกำรผลิต	มีกำรบริหำรงำนที่เข้มแข็ง	 แต่ขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน	 เงินทุน	 เครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ	ควรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำยิ่งข้ึน	ในส่วนของสหกรณ์
กำรเกษตรทีม่ศัีกยภำพในกำรรวบรวมผลผลติ	มคีวำมพร้อมทัง้ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน	
เงนิทนุ	เครือ่งจักร	อปุกรณ์และบคุลำกร	ควรสนับสนนุให้สำมำรถขับเคลือ่นกำรพัฒนำ
ธุรกิจสนิค้ำเกษตรในพ้ืนทีแ่นวชำยแดน	พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ	รวมถงึกำรด�ำเนนิงำน 
ร่วมกับ	 สปป.ลำว	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรด�ำเนินงำนในสินค้ำที่มีศักยภำพ	 เช่น	 
ยำงพำรำ	 โคขุน	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้	 กลยุทธ์ที่ควรสร้ำงขึ้นใหม่	 เช่น	 สร้ำงระบบ 
เชื่อมโยงเครือข่ำยสินค้ำสหกรณ์	 พัฒนำระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์	 และ 
ศูนย์กระจำยสนิค้ำ	เพ่ือให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลติ	กำรแปรรปู	และกำรค้ำสนิค้ำเกษตร	
ในพื้นที่ชำยแดนต่อไป
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	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	มีบทบำทส�ำคัญในกำรศึกษำ	วิเครำะห์	
และจัดท�ำท่ำทีกำรเจรจำ	 รวมทั้งเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้ำร่วมกำรประชุมในเวทีระหว่ำงประเทศในระดับต่ำงๆ	 ที่เก่ียวข้องกับนโยบำย
ภำคเกษตร	 ข้อตกลงและเงื่อนไขด้ำนกำรค้ำสินค้ำและกำรลงทุนภำคเกษตร	 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิภำคอำกำศด้ำนกำรเกษตร	 ควำมมั่นคงทำงอำหำร	 และ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศทั้งระดับทวิภำคี	 พหุภำคี	 
และองค์กำรระหว่ำงประเทศ	 โดยในปี	 2558	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
มีบทบำทส�ำคัญในกรอบกำรเจรจำกำรค้ำเสรี	 (Free	 Trade	 Agreement	 :	 FTA)	
กรอบควำมร่วมมือภำยใต้องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ	 (Food	 and	
Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	:	FAO)	และกรอบประชำคม
อำเซียน	(ASEAN	Community)	ดังนี้

1.	 บทบาทของ	 สศก.	 ในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตร 
	 ระหว่างประเทศ
	 กำรจัดท�ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี	(Free	Trade	Agreement	:	FTA)	ของไทย	 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือรักษำตลำดส่งออกเดิมและขยำยตลำดส่งออกใหม่	 โดยกำรจัด 
ท�ำ	 FTA	 จะต้องลดอุปสรรคทำงกำรคำ้ระหว่ำงกัน	 ทั้งมำตรกำรดำ้นภำษี	 มำตรกำร 
ที่มิใช่ภำษี	 รวมไปถึงอุปสรรคทำงกำรค้ำอื่น	 โดยรูปแบบนั้นข้ึนอยู่กับประเทศคู่สัญญำ	
FTA	 จะเจรจำตกลงกัน	 กล่ำวคือแต่ละ	 FTA	 จะมีตำรำงกำรลดภำษีหรือเปิดเสร ี
ที่ประเทศคู่สัญญำตกลงกัน	 ซ่ึงจะรวมไปถึงรูปแบบและระยะเวลำในกำรลดภำษีด้วย
อย่ำงไรก็ตำม	กำรจัดท�ำควำมตกลง	FTA	ควรท�ำในกรอบกวำ้ง	(Comprehensive)	
ครอบคลุมกำรเปิดเสรีทั้งด้ำนกำรค้ำสินคำ้	 บริกำร	 และกำรลงทุน	 รวมทั้งมำตรกำร
ทำงกำรค้ำอื่นที่ไม่ใช่ภำษี	 โดยต้องสอดคล้องกับกฎของ	WTO	 ซึ่งมีเงื่อนไขให้กำร 
เปิดเสรีต้องครอบคลุมกำรค้ำสินค้ำและบริกำรอย่ำงมำกพอ	 (Substantial	 coverage)	 
มีควำมโปร่งใส	 และเปิดให้สมำชิกอื่นๆ	 ตรวจสอบควำมตกลงได้	 นอกจำกนี้จะต้อง
มีควำมยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับระดับกำรพัฒนำของประเทศคู่เจรจำเพ่ือให้ได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย	 และควรมีมำตรกำรป้องกันผลกระทบของกำรเปิดเสรีต่อ
อุตสำหกรรม	รวมทั้งกำรก�ำหนดมำตรกำรเยียวยำ	ผู้ได้รับผลกระทบจำก	FTA	ด้วย	

ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ
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		 แผนในกำรเจรจำ	 FTA	 ส�ำหรับสินค้ำเกษตรของ
ไทย	 คือ	 เพ่ือสร้ำงพันธมิตรทำงเศรษฐกิจ	 เพิ่มขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 
เพ่ิมโอกำสในกำรส่งออก	 และปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 
ในประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน	 โดยรักษำตลำดเดิม 
ที่เป็นตลำดหลักของไทย	 และขยำยตลำดใหม่ทั้งในแนวกว้ำง 
และเจำะลึกในตลำดที่มีศักยภำพ	 รวมถึงตลำดที่ เป ็น 
ประตูกำรค้ำสู่ภูมิภำคอื่นๆ	 ด้วย	 โดยให้เน้นกำรเปิดตลำด
สินค้ำเกษตรที่ไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันสูง	 ได้แก่	 ข้ำว	 
มันส�ำปะหลัง	 น�้ำตำล	 เน้ือสัตว์ปีก	 และอำหำรแปรรูป	 แต่
ส�ำหรับสินค้ำเกษตรที่มีควำมอ่อนไหวนั้นควรเจรจำให้มี
เวลำในกำรเปิดตลำดที่นำนกว่ำสินค้ำปกติ	 โดยให้มีเวลำ 
ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรปรับตัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ	 
นอกจำกนี้ยังต้องค�ำนึงถึงปัญหำในเรื่องมำตรฐำนด้ำน 
สุขอนำมัย	 ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร	 และส่ิงแวดล้อม	 
โดยให้เจรจำลด/ยกเลิก	 หรือปรับไม่ให้เรื่องดังกล่ำวเป็นอุปสรรคทำงกำรค้ำ	 และ 
ในขณะเดียวกันให้พัฒนำกำรผลิตให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 (สศก.)	 มีบทบำทในกำรเจรจำเปิดตลำด
สินค้ำเกษตรต้ังแต่ข้ันตอนก่อนกำรเจรจำ	 โดยจะร่วมให้ควำมคิดเห็นในร่ำงกรอบ 
กำรเจรจำในแต่ละกรอบที่จัดท�ำโดยกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 กระทรวงพำณิชย	์
ก่อนที่จะเสนอกรอบกำรเจรจำฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ	(กนศ.)	และคณะรัฐมนตร	ี(ครม.)	ต่อไป	ส�ำหรับในขั้นตอนระหวำ่ง
กำรเจรจำ	 สศก.	 จะเข้ำร่วมเป็นคณะเจรจำที่เก่ียวข้องกับกำรเปิดตลำด	 ซึ่งจะต้อง 
ร่วมก�ำหนดและเสนอรูปแบบกำรเปิดตลำดสินค้ำที่เหมำะสมไม่ว่ำจะเป็นในเชิงรุก 
หรือเชิงรับให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรเปิดตลำดที่ตกลงกันได้	 สศก.	 จะต้องท�ำหน้ำที่
เป็นหน่วยงำนกลำงเพ่ือจัดท�ำท่ำทีรำยสินค้ำโดยจัดหำรือร่วมกับหน่วยงำนท้ังภำยใน 
และภำยนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ภำคเอกชน	สมำคม/ชุมนุมเกษตรกร	ฯลฯ	 
เพื่อเสนอทำ่ที	รำยสินค้ำในชั้นที่กระชับยิ่งขึ้น	และเสนอขอควำมเห็นชอบจำกบริหำร/ 
คณะกรรมกำรระดับกระทรวง	 เพื่อใช้เป็นท่ำทีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป	
ตลอดจนจะต้องท�ำกำรทบทวนท่ำทีกำรเจรจำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ	 นอกจำกนี้ 
ในข้ันตอนหลังกำรเจรจำ	สศก.	จะต้องด�ำเนินกำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ผลกำรเจรจำ	
และจะต้องวิเครำะห์/คำดกำรณ์ผลกระทบ	 ในแต่ละกรอบกำรเจรจำ	 (โดยอำจจะ 
ด�ำเนินกำรศึกษำเองหรือจัดจ้ำงที่ปรึกษำ)	 ตลอดจนติดตำมสถำนกำรณ์กำรค้ำ 
หลงักำรเจรจำมผีลบงัคับใช้	เพ่ือรำยงำนต่อผู้บรหิำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
หน่วยงำนภำครัฐ	ภำคเอกชน	และเกษตรกรที่สนใจ
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	 	 ในกำรเจรจำเปิดตลำดสินค้ำเกษตรในกรอบ
กำรเจรจำกำรค้ำเสรีที่ผ่ำนมำ	 เช่น	 FTA	 อำเซียน-จีน	
ไทย-ออสเตรเลยี	ไทย-นวิซแีลนด์	และอำเซยีน-อนิเดยี	
สศก.ได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รวมทั้งผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรเป็นหลัก	 โดยพยำยำมผลักดันเปิดตลำด 
ในสนิค้ำทีไ่ทยมศัีกยภำพในกำรผลติและกำรส่งออก	เช่น	
ข้ำว	มันส�ำปะหลัง	กุ้ง	 ไก่แปรรูป	ทูนำ่กระป๋อง	อำหำร
แปรรปู	และผลไม้เมอืงร้อน	ในขณะเดยีวกันก็ได้ป้องกัน

กำรเปิดตลำดในสินค้ำที่จะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตภำยในประเทศและเกษตรกร	โดยให้ชะลอ
ระยะเวลำในกำรเปิดเสรีให้นำนพอที่ผู้ได้รับผลกระทบสำมำรถปรับตัวได	้

	 ในปีทีผ่่ำนมำ	สศก.	ได้ผลกัดนักำรเปิดตลำดสนิค้ำน�ำ้ตำลในกรอบ	FTA	อำเซียน-
เกำหลี	 โดยใช้หลักกำรต่ำงตอบแทน	ท�ำให้ไทยได้รับสิทธิประโยชน์อัตรำภำษีน�ำเข้ำร้อยละ	0	 
จำกเกำหลี	 โดยตอบแทนกับกำรยกเลิกภำษีน�ำเข้ำส�ำหรับน�้ำตำลทรำยดิบจำกอ้อย	 (พิกัด
ศุลกำกร	1701.13	 และ	 1701.14)	 เพื่อรักษำตลำดส่งออกน�้ำตำลทรำยดิบที่ส�ำคัญของ
ไทย	โดยเหน็ว่ำสำธำรณรฐัเกำหลไีม่ใช่คูแ่ข่งในกำรผลติน�ำ้ตำลทรำยดบิของไทย	ประกอบกับ
สำธำรณรฐัเกำหลมีคีวำมต้องกำรน�ำ้ตำลทรำยดบิทีม่คุีณภำพจำกไทย	เน่ืองจำกกำรเกำหลี
ไม่มกีำรเพำะปลกูอ้อยและหวับที	และไม่มอีตุสำหกรรมผลิตน�ำ้ตำลทรำยดบิ	มเีพียงโรงงำน
แปรรปูน�ำ้ตำลทรำยเท่ำน้ัน	นอกจำกนีใ้นกรอบเจรจำ	FTA	อำเซียน-ญ่ีปุน่	สศก.	ได้ผลกัดนั 
ในกำรเจรจำเปิดตลำดเพ่ิมเติม	 โดยขอให้ญ่ีปุ่นขยำยโควตำกำรน�ำเข้ำสินค้ำผลิตภัณฑ์ 
เนื้อสุกรแปรรูปของไทย	 (พิกัดศุลกำกร	 1602.41	 และ	 1602.49)	 ซ่ึงยังอยู่ในระหว่ำง 
กำรพิจำรณำของประเทศญี่ปุ่น

	 นอกจำกนี้ในกรอบกำรเจรจำอื่นๆ	 เช่นกำรเจรจำภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก	 
(World	Trade	Organization	:	WTO)	กำรเจรจำภำยใต้กรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
เอเซีย-แปซิฟิก	(Asia-Pacific	Economic	Cooperation	:	APEC)	และกำรเจรจำภำยใต้
กรอบสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	of	 Southeast	Asian	
Nations	:	ASEAN)	สศก.	ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงำนภำครฐัต่ำงๆ	ในกำรเจรจำมำโดยตลอด	
โดยได้ดูแลในเรื่องท่ำทีกำรเปิดตลำดสินค้ำเกษตรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ	 
และบรรเทำผลกระทบที่จะมีต่อผู้ผลิตและเกษตรกรในประเทศให้น้อยที่สุด

	 ส�ำหรบัในด้ำนต่ำงประเทศ	สศก.	ไม่ได้ดแูลเฉพำะเรือ่งกำรค้ำสนิค้ำเกษตรเท่ำน้ัน	
แต่ยังดูแลกำรปฏิบัติตำมข้อผูกผันในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่ำงๆ	 ซ่ึงหนึ่งใน
นั้นคือควำมร่วมมือภำยใต้กรอบองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำต	ิ (Food	and	
Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	:	FAO)	ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดูแล
เก่ียวกับเรื่องกำรบริโภคอำหำร	 มำตรฐำนกำรครองชีพของประชำกรโลก	 และกำรผลิต 
สินค้ำเกษตร	 และ	 ในปัจจุบัน	 FAOได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องควำมมั่นคงทำงอำหำร	 โดย	
สศก.	ได้มีบทบำทส�ำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน
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2.	 การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก	 
 ครั้งที่	42	(Committee	on	World	Food	Security	:	CFS) 
	 นำยสรุพงษ์	เจยีสกุล	เลขำธิกำรส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	เป็นหวัหน้ำ
คณะเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรควำมมัน่คงอำหำรโลก	หรอื	CFS	ครัง้ที	่42	ระหว่ำง
วันที่	12–	15	ตุลำคม	2558	ณ	ส�ำนักงำนใหญ่องค์กำรอำหำรและ
เกษตรแห่งสหประชำชำต	ิกรงุโรม	ประเทศอิตำล	ีซึง่กำรประชมุ	CFS	
เป็นเวทกีำรประชมุขององค์กำรเกษตรและอำหำรแห่งสหประชำชำต	ิ
(Food	 and	 Agriculture	 Organization	 of	 the	 United	 
Nations:	 FAO)	 ที่เก่ียวกับควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของโลก	 
เพ่ือขจัดควำมยำกจนหิวโหยของประชำกรโลก	 ซึ่งจะมีกำรประชุม
เป็นประจ�ำทุกปีที่กรุงโรม

	 วัตถุประสงค์ของกำรประชุม	 CFS	 ครั้งที่	 42	 คือ	 เพื่อ
หำรือเก่ียวกับรำยงำนกำรศึกษำของคณะผู้เชี่ยวชำญระดับสูง	
(High-Level	 Panel	 of	 Experts:	 HLPE)	 เรื่องทรัพยำกรน�้ำ 
เพ่ือควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำร	 โดยเฉพำะในบริบทของ 
ควำมเชื่อมโยงระหวำ่งน�้ำ	 ที่ดิน	 คุณภำพดิน	พลังงำน	 และอำหำร	
ซึ่งรำยงำนฉบับนี้ครอบคลุมถึงกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน	 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำและระบบนิเวศ	 ควำมส�ำคัญของน�้ำ 
ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำรส�ำหรับคนรุ่นปัจจุบัน
และอนำคต	 พร้อมทั้งร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
เก่ียวกับประเด็นดังกล่ำว	 นอกจำกนี้	 ยังได้มีกำรรับรองกรอบกำร 
ด�ำเนินงำนด้ำนวิกฤติกำรณ์ควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำรที่ยืดเยื้อ	 
กรอบยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำรระดับโลก	 และ
ผลลัพธ์จำกกำรประชุมหำรือระดับสูงเรื่องกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง
เกษตรกรรำยย่อยในกำรเข้ำถึงตลำด	 ตลอดจนร่วมกันพิจำรณำ
แผนกำรด�ำเนินงำนของ	CFS	ส�ำหรับปี	2559-2560

	 ส�ำหรับประเด็นเรื่องทรัพยำกรน�้ำเพ่ือควำมมั่นคงอำหำร
และโภชนำกำรนั้น	 คณะกรรมกำรฯ	 ให้ควำมเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะ 
ในกำรด�ำเนินกำร	8	ข้อ	ได้แก่	(1)	ส่งเสริมกำรจัดกำรที่ยั่งยืนและ
อนุรักษ์ระบบนิเวศเพ่ือให้มีน�้ำเพียงพอ/มีคุณภำพ/มีควำมมั่นคง	 
(2)	 ปรับปรุงควำมเชื่อมโยงของนโยบำย/กลยุทธ์เรื่องน�้ำกับ 
ควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำร	 (3)	 ให้กำรรับรองกำรเข้ำถึง 
กำรใช้น�้ำของประชำชน	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มที่มีควำมอ่อนแอ	
(4)	 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและควำมหลำกหลำยของกำรใช้น�้ำ 
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และระบบกำรเกษตร	 เพ่ือควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำร	 (5)	 จัดกำรควำมเสี่ยง 
และเพิ่มควำมยืดหยุ่นของเสถียรภำพควำมมั่นคงอำหำร	(6)	พัฒนำและแลกเปลี่ยน
ควำมรู้	 เทคโนโลยี	 และเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับน�้ำเพ่ือควำมมั่นคงอำหำรด้ำนและ
โภชนำกำร	 (7)	 ก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพ่ือควำมม่ันคงอำหำรและโภชนำกำร
แบบองค์รวมและมีประสิทธิภำพ	ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ	และ	(8)	ส่งเสริม 
กำรด�ำเนินงำนตำมพันธกรณีสิทธิมนุษยชนอย่ำงรูปแบบและมีนัยส�ำคัญ	 และ 
กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับน�้ำเพื่อควำมมั่นคงอำหำรและโภชนำกำร

	 นอกจำกนี้	คณะกรรมกำรฯ	ยังได้รับทรำบผลลัพธ์ของ	“กำรประชุมหำรือ
ระดับสูงเรื่องกำรสร้ำงเชื่อมโยงเกษตรกรำยย่อยในกำรเข้ำถึงตลำด”	 ซ่ึงได้มีกำรหำรือ
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลำกหลำยเก่ียวกับผลกระทบของนโยบำย	 ควำมท้ำทำย	
และเรียนรู้จำกตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมเก่ียวกับวิธีกำรที่ท�ำให้เกษตรกรมีส่วนร่วม	 โดย
เชื่อมโยงผลประโยชน์และกำรเข้ำสู่ตลำดอย่ำงยั่งยืน	ด้วยกำรด�ำเนินกำรจัดล�ำดับควำม

ส�ำคญัร่วมกัน	เพ่ือส่งเสรมิให้เกษตรกรรำยย่อยสำมำรถเข้ำสูต่ลำดได้	 
นอกจำกนี้	 ยังเน้นควำมจ�ำเป็นของกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก 
สถำบันของรัฐ	 องค์กรกำรเกษตร/สหกรณ์	 ภำคประชำสังคม	 และ
ภำคเอกชน	ในกำรเชื่อมโยงเกษตรกรรำยย่อยและช่องทำงกำรตลำด

	 	 ในโอกำสเดียวกันนี้ 	 เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	 ได้กล่ำวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมถึงนโยบำยของ
ประเทศไทยที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
ควำมมั่นคงอำหำรฯ	 ในหลำยประเด็น	 ได้แก่	 (1)	 กำรพัฒนำ 
แหล่งน�้ำในชุมชน	 เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง	 
และเพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำร่วมกันของชุมชนอย่ำงยั่งยืน	
โดยยกตัวอย่ำงของกำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ภำยใต้ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ว่ำเป็นหนึ่งใน 
วิธีกำรกำรท�ำเกษตรอย่ำงยั่งยืน	 ช่วยลดผลกระทบของควำมไม่แน่นอน 
ของสภำพภูมิอำกำศ	 และเพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและ
โภชนำกำรในระดับครัวเรือน	 (2)	 กำรรวมกลุ่มเกษตรกรรำยย่อย	
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	
โดยยกตัวอย่ำงโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่	 ว่ำเป็นระบบกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบหนึ่งที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก	 (Area	 –	 based)	 ใน
กำรด�ำเนินงำนในลักษณะบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 ท�ำให้เกษตรกรมีอ�ำนำจต่อรองเพ่ิมมำกข้ึน	 
ทั้งในด้ำนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต	ตลอดจน 
สำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพได้ในต้นทุนที่ต�่ำลง	 (3)	 นโยบำย
เกษตรปรำดเปรื่อง	 หรือ	 Smart	 Farmer	 เพ่ือเสริมสร้ำงขีด 
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ควำมสำมำรถให้กับเกษตรกรรำยย่อย	 ด้วยกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้	 จัดฝึกอบรม	
และเผยแพร่ข้อมูลกำรตลำดที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้สำมำรถปรับตัวภำยใต้สถำนกำรณ์
ท้ำทำยต่ำงๆ	 ในปัจจุบัน	และ	 (4)	 โครงกำรตลำดเกษตรกรท้องถิ่น	มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรจำกเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 
ให้กับลูกคำ้โดยตรง	เป็นกำรสรำ้งโอกำสให้กับเกษตรกรรำยย่อยในกำรเข้ำถึงตลำด	
ขณะที่ผู้บริโภคก็สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำที่สดใหม่และมีคุณภำพได้ในเวลำเดียวกัน

	 อนึ่ง	 หลักกำรในกำรด�ำเนินงำนและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมถือเป็น
ประเด็นชี้น�ำหรือทิศทำงที่เวทีระดับโลกให้ควำมส�ำคัญ	 ซ่ึงไทยสำมำรถน�ำมำปรับใช้
ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและที่เก่ียวข้อง	 ทั้งในระดับชำติ 
และระดับภูมิภำคได้

	 นอกเหนือจำกเรื่องควำมมั่นคงทำงอำหำรที่เป็นประเด็นที่เวทีระดับโลก 
ให้ควำมสนใจแล้ว	 เรื่องประชำคมอำเซียน	 (ASEAN	 Community)	 เป็นเรื่องที่ 
ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	 เนื่องจำก 
นับต้ังแต่วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 นี้เป็นต้นไปประเทศสมำชิกอำเซียนจะเริ่มต้น 
กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนแบบเต็มรูปแบบ	 วิสัยทัศน์ประชำคมอำเซียน 
ภำยหลังปี	2558	จะเป็นเช่นไร	เป็นสิ่งที่เรำควรจะเรียนรู้ต่อไป

3.	 ทิศทางความร่วมมือด้านอาหาร	 การเกษตรและป่าไม	้ 
 ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	หลังป	ี2558

3.1	 ความเป็นมา
	 นับต้ังแต่วันที่	31	ธันวำคม	2558	เป็นต้นไป	ประเทศไทย
และสมำชิกอำเซียนอีก	 9	 ประเทศจะรวมตัวกันเป็น	 “ประชำคม
อำเซียน”	(ASEAN	Community)	ที่มีควำมแข็งแกร่ง	สร้ำงโอกำส
และสำมำรถรับมือสิ่งท้ำทำยทั้งด้ำนกำรเมืองควำมมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 
และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	 ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีและมีควำมรู้สึก 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	อยำ่งไรก็ตำม	เป้ำหมำยที่แท้จริงไม่ได้อยู่เพียง 
กำรรวมตัวเป็นประชำคมเดียวกันเท่ำนั้น	 แต่ยังมุ ่งหวังให้เกิด 
กำรพัฒนำเพ่ือให้มีสันติภำพ	 เสถียรภำพ	 และควำมเจริญรุ่งเรือง	 เป็นประชำคม 
ที่มีกฎกติกำ	 และยึดประโยชน์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นสำคัญอย่ำงต่อเนื่อง 
และยั่งยืน	 จึงได้ก�ำหนด	 “วิสัยทัศน์ประชำคมอำเซียนภำยหลังปี	 2558”	 รวมทั้ง 
จัดท�ำแผนงำนประชำคมอำเซียนฉบับใหม่ระยะเวลำ	10	ปี	 (พ.ศ.	2559	-	2568)	 
ของเสำกำรเมืองและควำมมั่นคง	 เสำเศรษฐกิจ	 และเสำสังคมและวัฒนธรรม	 
เพื่อทดแทนแผนงำนจัดตั้งประชำคมอำเซียน	พ.ศ.	2552	-	2558	[Roadmap	for	 
an	ASEAN	Community	(2009	-	2015)]
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3.2	 วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	พ.ศ.	2568
	 กำรประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่	 27	 เมื่อวันที่	 21	 พฤศจิกำยน	 2558	 
ณ	กรุงกัวลำลัมเปอร์	ประเทศมำเลเซีย	ได้เห็นชอบแผนงำนประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	
พ.ศ.	2568	(AEC	Blueprint	2025)	ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสำรที่ผู้น�ำได้ประกำศในระหวำ่ง 
กำรประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่	 27	 โดยใช้เป็นเอกสำรในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนเศรษฐกิจของอำเซียนในระยะ	10	ปีข้ำงหนำ้	 (พ.ศ.	2559-2568)	ที่จะยังคงมุ่งเน้น
กำรด�ำเนินงำนที่ต่อยอดจำกมำตรกำรในปี	 พ.ศ.	 2558	 ให้มีควำมเข้มข้นและประสิทธิภำพ
มำกขึ้น	 พร้อมกับเดินหนำ้รวมตัวทำงเศรษฐกิจทั้งในเชิงกว้ำงและเชิงลึกมำกยิ่งข้ึน	 โดย
ก�ำหนดองค์ประกอบหลักของ	AEC	ไว้	5	ดำ้น	ได้แก่	

	 1.		เศรษฐกิจที่มีกำรรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง	(A	Highly	Integrated	 
and	 Cohesive	 Economy)	 ประกอบด้วยกำรเปิดเสรีสินค้ำ	 กำรค้ำบริกำรและ 
ส่งเสริมสภำพแวดล้อมด้ำนกำรลงทุน	 กำรเปิดเสรีบริกำรด้ำนกำรเงินและกำรรวมตัว 
และพัฒนำตลำดทุนและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่มีฝีมือและ 
นักธุรกิจให้มำกขึ้น	

	 2.		มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 มีนวัตกรรม	 และมีพลวัต	 (Competitive,	 
Innovative	 and	 Dynamic	 ASEAN)	 มุ ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน	นวัตกรรมและควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง	

	 3.		ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงดำ้นเศรษฐกิจและกำรรวมตัวรำยสำขำ	(Enhancing	
Economic	Connectivity	and	Sectoral	Integration)	มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและบูรณำกำร 
ด้ำนกำรขนส่ง	 เทคโนโลยีกำรส่ือสำรและสำรสนเทศ	 พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 กำรเชื่อมโยง 
ด้ำนพลังงำน	 รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรรวมตัวรำยสำขำที่ลึกซ้ึงมำกข้ึน	 ได้แก่	 อำหำร	 
เกษตรและปำ่ไม้	กำรท่องเที่ยว	สุขภำพ	เหมืองแร่	และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี

	 	 4.	 ควำมสำมำรถในกำรปรบัตัว	ครอบคลมุทกุภำคส่วนและ
มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง	 (Resilient,	 Inclusive	and	People-
Oriented,	 People-Centered	 ASEAN)	 มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
แก่	 SMEs	 กำรเพ่ิมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน	 
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน	 (Public-Private	 partnership)  
กำรลดช่องว่ำงด้ำนกำรพัฒนำและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในประเด็น/ข้อริเริ่มด้ำนเศรษฐกิจตำ่ง	ๆ

	 	 5.	 กำรเป็นส่วนส�ำคัญของประชำคมโลก	 (a	 Global	 
ASEAN)	อำทิ	กำรทบทวน/ปรับปรุงควำมตกลงกำรค้ำเสรี	(Free	Trade	 
Agreement	 :	 FTA)	 ของอำเซียนกับประเทศคู่เจรจำ	 ส่งเสริม 
ควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจำอื่น	 และกำรมี 
ส่วนร่วมกับพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภำคและโลก	 สนับสนุนระบบ 
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กำรค้ำพหุภำคีและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภำค	 รวมทั้งส่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วมกับสถำบันต่ำง	ๆ	ทั้งในระดับโลกและภูมิภำค

3.3	 ทิศทางความร่วมมือด้านอาหาร	การเกษตรและป่าไม	้
	 เพื่อก้าวสู่ปี	พ.ศ.	2568	
	 กรอบควำมร ่วมมือด้ำนอำหำร	 เกษตรและป ่ำไม	้ 
ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือก้ำวสู ่	 พ.ศ.	 2568	 ให้สำขำอำหำร	 
เกษตรและป่ำไม้	 มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 เกิดประโยชน์
ครอบคลุมทุกส่วน	ยืดหยุ่น	และมีควำมยั่งยืน	 โดยบูรณำกำรเข้ำกับ 
เศรษฐกิจโลก	 ภำยใต้กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว	 ซ่ึงจะ 
น�ำไปสู่ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและโภชนำกำร	 และกำรสร้ำงควำมมั่งค่ัง 
ในประชำคมอำเซียน	 ด้วยเป้ำหมำยเพ่ือกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำร	 ควำมปลอดภัยทำงอำหำร	 และ
โภชนำกำรที่ดี ข้ึน	 กำรเข้ำสู ่ตลำดโลก	 รวมทั้งควำมสำมำรถ 
ในกำรปรับตัวที่ดีขึ้นต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	

	 ทั้งนี้	ได้มีกำรก�ำหนดแผนกลยุทธ์	(Strategic	Thrusts)	
ที่จะท�ำให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้น	รวม	7	ข้อ	ได้แก่

	 1.		ปรับปรุงกำรผลิตทำงกำรเกษตรทั้งปริมำณและ
คุณภำพ	 ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ระบบ
กำรจัดกำรทรัพยำกร	 และกำรลดกำรสูญเสียทั้งก่อนและหลัง
กระบวนกำรเก็บเกี่ยว

	 2.		ปรับปรุงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ	 กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจ 
และกำรเข้ำสู่ตลำด

	 3.		ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำไม้ที่ยั่งยืน

	 4.		ให้เกิดควำมั่นคงด้ำนอำหำร	 อำหำรปลอดภัย	 มีโภชนำกำรที่ดีข้ึน	 และ 
มีกำรกระจำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม

	 5.		สร้ำงเสรมิควำมสำมำรถในกำรปรบัตัวต่อสภำพกำรเปลีย่นแปลงภมูอิำกำศ	
ภัยธรรมชำติและอุบัติภัยอื่นๆ

	 6.		สนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยต่ำง	 ๆ	 ที่มีอยู ่จ�ำกัดให้แก  ่
ผู้ผลิตรำยย่อย	 รวมถึง	 SMEs	 เพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต	 เทคโนโลยี	 และ 
คุณภำพของผลผลติ	ทีจ่ะเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ในตลำดโลก

	 7.		เสริมสร้ำงบทบำทของอำเซียนในเวทีระดับนำนำชำติและระดับภูมิภำค 
ต่อประเด็นที่กระทบต่อภำคอำหำร	กำรเกษตรและป่ำไม้	
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3.4		ความสอดคล้องของนโยบายเกษตรไทยกับอาเซียน
	 หำกเปรียบเทียบวิสัยทัศน์และแผนยุทธศำสตร์ด้ำนอำหำร	 เกษตรและป่ำไม ้
ของอำเซยีนกับแผนกำรพัฒนำกำรเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนัน้	จะเห็นว่ำ 
มีควำมสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน	 อำทิ	 กำรมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่	 กำรลดต้นทุนกำรผลิต	 กำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสม 
และคุ้มค่ำผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มด้วยระบบเกษตรแปลงใหญ่	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่ทันสมัย	 เช่น	 เครื่องจักรกลในกำรผลิต	 กำร
แปรรปู	และกำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดส�ำหรบัผลผลติเกษตร	ตลอดจนกำรส่งเสรมิกำรผลติ 
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่มีมำตรฐำนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สินค้ำและสอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคและตลำด	 ดังนั้น	 จึงมั่นใจว่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จะสำมำรถผลักดันกำรด�ำเนินงำนและยกระดับกำรพัฒนำกำรผลิตกำรเกษตรของไทย 

ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำวของ
อำเซียน	 ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทย 
และอำเซียนให้มีมำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย	 เสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำเกษตรและอำหำร
อำเซียนในตลำดโลก	 ซ่ึงจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยให้เกิด
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและโภชนำกำร	 และควำมมั่งคั่งให้กับ
ประชำคมอำเซียน	ตำมวิสัยทัศน์ของอำเซียนที่ก�ำหนดไว้ข้ำงต้น

4.	 ศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรไทย	 ตามโครงการพัฒนา 
	 ศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ 
	 อาเซียน	(AEC)
	 ในปี	 2558	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ได้ท�ำกำรศึกษำศักยภำพกำรค้ำ
สนิค้ำเกษตรไทยระหว่ำงประเทศไทย	สำธำรณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนำม	รวมถงึสำธำรณรฐั
ประชำชนจีน	 เพ่ือให้ทรำบศักยภำพ	 โอกำสและอุปสรรค	 กำรค้ำสินค้ำเกษตรระหว่ำง
ประเทศไทย	 เวียดนำม	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 เพื่อเสนอแนะ	 แนวทำงกำรพัฒนำและ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรค้ำสินค้ำเกษตรผ่ำนแดน	 โดยศึกษำเส้นทำงกำรขนส่งและกำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ	 5	 เส้นทำง	 จำกด่ำนชำยแดนไทยผ่ำนไปยัง	 สปป.ลำว	 
กัมพูชำ	สิ้นสุดที่ประเทศเวียดนำมและสำธำรณรัฐประชำชนจีน	ดังนี	้

	 1.		เส้นทาง	R3A	(อ.เชียงของ	จ.เชียงราย	ผ่าน	บ่อแก้ว	หลวงน�า้ทา	บ่อเต็น	
ประเทศลาว	ผ่าน	บ่อหาน	เชียงรุ่ง	ถึง	นครคุนหมิง	ประเทศจีน)	การขนส่งสินค้าไทยไป
จีน	บำงส่วน	พบวำ่	มีพ่อค้ำน�ำสินคำ้ไทยขนถำ่ยรถบรรทุกเล็ก	 เพื่อแปลงเป็นสินคำ้ลำว
เนื่องจำกเสียภำษีต�่ำกว่ำ	 และหลังจำกที่มีกำรเปิดใช้สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว	 แห่งที่	 4	
ช่วยให้กำรขนส่งระหว่ำงกันสะดวกมำกข้ึนไม่ต้องขนถ่ำยสินค้ำลงเรือหรือแพขนำนยนต์	 

รายงานประจ�าปี	2558
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร100



ซึ่งท�ำให้เสียเวลำและสินคำ้เกษตรเสียหำย	สินคำ้
เกษตรส่งออก	 คือ	 ผักและผลไม้	 เช่น	 ล�ำไย	 
ทุเรียน	 มังคุด	 เงำะ	 มะพร้ำวอ่อน	 กล้วยหอม	 
กล้วยไข่	จำกประเทศไทย	และ	สปป.ลำว

 2.  เส ้นทาง	 Southern	 Corridor	 
Central	 Sub	 corridor	 (R1)	 เริ่มต้นจาก	 
กรงุเทพฯ	-	ฉะเชงิเทรา	-	สระแก้ว	–	ด่านอรญัประเทศ	
-	ด่านปอยเปต	-	บันเตียเมียนเจย	-	พระตะบอง	-	
โพธิสัตว์	 -	 กัมปงชะนัง	 -	 พนมเปญ	 -	 กันดาล	 -	
ไปรเวง	-	สวายเรียง	–	ด่านบาเวต	-	ด่านหมกบ่าย	-	 
เตนินห์	-	โฮจิมินห	์-	ด่งนาย	–	หวุงเต่า	เวียดนาม	
รวมระยะทางประมาณ	1,050	กิโลเมตร	กำรขนส่ง
สินค้ำจำกไทยไปเวียดนำมตอนใต้นิยมใช้เส้นทำงเรือ
มำกกว่ำ	 ส�ำหรับเส้นทำงบกเป็นเส้นทำงที่มีศักยภำพ
ในกำรส่งออกสินค้ำผลไม้	 ผ่ำนด่ำนชำยแดนมอคไบ	 (กัมพูชำ-เวียดนำม)	 สินค้ำเกษตร 
ที่น�ำเข้ำ	คือ	มันส�ำปะหลัง	สินคำ้อุปโภคและบริโภคของไทย	 เช่น	อำหำรทะเล	ผักและผลไม้	
ของใช้เบ็ดเตล็ด	ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชำและเวียดนำมตอนใต้	

	 3.		เส้นทาง	 R9	 (จ.มุกดาหาร	 ผ่าน	 สะหวันนะเขต	 แดนสะหวันประเทศลาว	
และผ่าน	ลาวบาว	วินห์	ฮานอย	ประเทศเวียดนาม	ถึง	ผิงเสียง	นครหนานหนิง	ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	หรือ	แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก	-	ตะวันตก	(East	West	
Economic	 Corridor:	 EWEC)	 บริเวณชำยแดนลำว-เวียดนำม	 ได้มีกำรเริ่มใช้งำนแบบ	 
One	stop	service	ช่วยให้กำรผ่ำนแดนสะดวกมำกข้ึน	สินค้ำเกษตร	คือ	ยำงพำรำ	น�้ำตำล	
ผักและผลไม	้โดยเฉพำะสินคำ้เบ็ดเตล็ด	เครื่องอุปโภคบริโภคส่งไปยังเวียดนำมตอนกลำง

 4.		เส้นทาง	Southern	Coastal	Corridor	(เส้นทาง	Southern	Coastal	
Corridor)	 เริ่มต้นจาก	 อ.คลองใหญ่	 จ.ตราด	 ประเทศไทย	 เข้าสู่	 จ.เกาะกง	 พระสีหน	ุ
ท่าเรือสีหนุวิลย์	 ก�าพอต	 ก�าปงชนัง	 ผ่านพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชา	 นครโฮจิมินห์	 ถึง	 
ท่าเรือวุงเตา	ประเทศเวียดนาม	เส้นทำงนี้สำมำรถเชื่อมโยงไทย	กัมพูชำ	และเวียดนำม	และ
มีท่ำเรือส�ำหรับขนส่งสินค้ำระหว่ำงไทยและกัมพูชำ	 ผู้ประกอบกำรสำมำรถขนส่งสินค้ำ 
ทำงทะเลจำกท่ำเรือ	 จ.ตรำด	 ไปยังท่ำเรือสีหนุวิลล์และส่งต่อไปยังกรุงพนมเปญ	 หรือ 
เชื่อมต่อไปยังเวียดนำมได้	 ถึงแม้จะใช้เวลำนำนแต่มีต้นทุนที่ถูกกวำ่และสำมำรถขนส่งได้
ครำวละปริมำณมำก	 นอกจำกนี้บริเวณท่ำเรือสีหนุวิลล์ยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษพระสีหนุ
ซึ่งเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรไทยในกำรลงทุนแปรรูปสินคำ้ประมงที่มีศักยภำพ

 5.		เส้นทาง	 นครหนานหนิง-ผิงเสียง-หล่างเซิน-ไฮฟอง-ฮานอย-ลาวไค- 
เดียนเบียนฟู-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์	 (เส้นทาง	 AH13)	 รวมระยะทางประมาณ	 
1,029	กิโลเมตร 
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	 จำกกำรส�ำรวจเส้นทำงและกำรศึกษำข้อมูลต่ำง	 ๆ	 
รวมทั้งสัมภำษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง	 สรุปได้ว่ำ	 เส้นทำงนี้ยังไม่สำมำรถ 
ใช้เป็นเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำ	 เนื่องจำกเป็นภูเขำลำดชัน	 
มีควำมคดเคี้ยวและอยู่ระหวำ่งกำรก่อสรำ้ง	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 เส้นทำงกำรคมนำคมทำงบกที่ขนส่งสินค้ำอุปโภคและ
บริโภคไปยังประเทศคู่ค้ำทั้งในและนอกอำเซียนนับวันจะยิ่งมีควำมส�ำคัญ
มำกขึ้น	เนื่องจำกแนวโน้มกำรค้ำในภูมิภำคเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง	กำรคมนำคม
ทำงบกเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรขนส่งสินค้ำที่สะดวกรวดเร็ว	 และสำมำรถเข้ำถึงได้ 
ทุกสถำนที่

	 2.	 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนโลจิสติกส์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียน
จนถึงประเทศคู่ค้ำส�ำคัญ	เช่น	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	เป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำร	 
ซึ่งนอกจำกจะพัฒนำด้ำนเส้นทำงคมนำคมขนส่งให้มีควำมสะดวกสำมำรถรองรับ 
ยำนพำหนะที่นับวันจะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นแล้ว	ระบบกำรบริหำรจัดกำรสินคำ้ควรต้องปรับปรุง
ให้ควำมสะดวกรวดเร็ว	 เพ่ือลดต้นทุน	 และส่งเสริมให้สินค้ำสำมำรถรักษำคุณภำพได้ด	ี
เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด	โดยเฉพำะสินคำ้เกษตรที่เนำ่เสียง่ำย	

	 3.	 อำเซียนต้องผนึกก�ำลังในกำรผลักดันสินค้ำอำเซียนสู่ตลำดภูมิภำคและ
ตลำดโลก	โดยร่วมมอืกันบรหิำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ให้เกิดควำมคล่องตัวตลอดห่วงโซ่ 
อุปทำน	 โดยเฉพำะระบบโลจิสติกส์สินคำ้เกษตรภำยในอำเซียน	 เพื่อให้สินคำ้เกษตรของ
อำเซียน	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ำชนิดเดียวกัน	เช่น	ข้ำว	ยำงพำรำ	มันส�ำปะหลัง	ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว	์สำมำรถส่งไปทั่วอำเซียนและส่งออกไปยังตลำดโลกได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

	 4.	 ภำครฐัและเอกชนต้องร่วมมอืกันผลกัดนัให้เกิดควำมร่วมมอืในกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกกำรค้ำสินค้ำเกษตรผ่ำนแดน	 ซึ่งที่ผ่ำนมำมีควำมร่วมมือในด้ำนดังกล่ำว 
อยู่แล้วแต่ยังมีรำยละเอียดที่ต้องแก้ไขให้เกิดประสิทธิภำพ	 จึงควรเร่งด�ำเนินกำรให้ 
เกิดผลอยำ่งเป็นรูปธรรม	
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	 5.	 ผู ้ค้ำสำธำรณรัฐประชำชนจีนที่มลฑลหนำนหนิง	 
ซึ่งอยู ่ทำงตอนใต้ของสำธำรณรัฐประชำชนจีนมีควำมต้องกำร 
น�ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยโดยตรง	 เช่น	 ข้ำว	 ผลไม้	 ซึ่งปัจจุบัน 
รับสินค้ำดังกล่ำวมำจำกนครกวำงโจว	 ภำครัฐและเอกชนควรร่วมกัน 
หำแนวทำงตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำว	

	 6.	 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนต่ำง	ๆ	 ให้มีควำมรู้ในหนำ้ที่
ที่ปฏิบัติ	 เช่น	 เจ้ำหน้ำที่ด่ำนต้องรู ้รำยละเอียดเรื่องสินค้ำที่จะ 
ผ่ำนแดนให้เกิดควำมช�ำนำญ	 เช่น	 ผลไม้	 ข้ำว	 มันส�ำปะหลัง	 
และสำมำรถสื่อสำรด้ำนภำษำ	 รวมท้ังพนักงำนขนส่งสินค้ำต้องมี
ควำมช�ำนำญเส้นทำงขนส่งและเส้นทำงจรำจร

	 7.	 พัฒนำบุคลำกรของไทยทั้งหน่วยงำนรัฐและเอกชน
ให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรท�ำกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน	 เน่ืองจำก 
มศัีกยภำพในกำรส่งออกและมข้ีอได้เปรยีบทำงด้ำนกำรเป็นกลุม่อำเซยีน
ด้วยกัน

	 8.	 พัฒนำให้ไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำรของ
ภูมิภำค	 และส่งออกเทคโนโลยีดำ้นกำรเกษตร	 เนื่องจำกไทย 
มีควำมก้ำวหนำ้ในทำงวิชำกำรในหลำยดำ้น	เช่น	กำรผลิตสนิค้ำ
ในระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย	 กำรพัฒนำดินและแหล่งน�้ำ	 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	เช่น	กุ้งทะเล	ปลำชนิดต่ำงๆ	เป็นต้น	

	 9.	 เร ่ งสร ้ ำงและประชำสัมพันธ ์ 	 BRAND	 
สินค้ำที่ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยของไทย	 (GAP	 GMP	
เกษตรอินทรีย์)	 รวมท้ังพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์	 เพื่อให ้
ผู้บริโภคในต่ำงประเทศรู้จักมำกขึ้น	อันเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่สินค้ำ	รวมทั้งกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ของประชำชน	
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	 บทบำทกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 ในด้ำน	 กำรพัฒนำกำรเกษตร	 นับเป็นภำรกิจส�ำคัญของ 

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ในกำรสะท้อน	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 ผลสัมฤทธ์ิ	
และอุปสรรคต่ำงๆ	 ภำยใต้กำรพัฒนำกำรเกษตรที่ด�ำเนินกำรโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ	์ในช่วงปี	2558	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	(สศก.)	ได้ด�ำเนินกำร
ติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนมำตรกำร	 แผนงำน/โครงกำรส�ำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำกำรเกษตรของรัฐบำล 
ในกำรช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อย	 และกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน	 กำรแข่งขัน 
ของประเทศ	สรุปผลโดยสังเขป	ดังนี้

การด�าเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ด�ำเนินแนวทำงกำรช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู ้ปลูกข้ำวนำปี	 ฤดูกำรผลิต	 2557/58	 โครงกำรชดเชยรำยได้ให้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้ำวและชำวสวนยำง	 ไร่ละ	 1,000	 บำท	 และโครงกำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำ 
กำรเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทำปัญหำภัยแล้ง	 โดยมอบหมำยให้	 สศก.	 ประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรและควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร

ด้านติดตามประเมินผล
การพัฒนาการเกษตร
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1.	 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาป	ี
	 ฤดูการผลิต	2557/58
	 จำกสถำนกำรณ์ปัญหำรำคำข้ำวของไทยในตลำดโลก
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่งผลให้รำคำข้ำวเปลือกในประเทศไทย 
ลดลงตำมรำคำตลำดโลก	 ประกอบกับต้นทุนกำรผลิตข้ำว 
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	 เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรในกำรพัฒนำ
ศักยภำพและกำรแก้ไขปัญหำสินค้ำข้ำว	 ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
ที่ส�ำคัญเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล	 คณะรักษำควำมสงบ 
แห่งชำติ	 (คสช.)ได้มีมติเมื่อวันที่	 24	 มิถุนำยน	 2557	 
เห็นชอบให้ด�ำเนินมำตรกำรเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้ำวในฤดูกำรผลิต	 ปี	 2557/58	 สรุปผลกำรประเมินมำตรกำร/โครงกำรต่ำงๆ	
ภำยใต้แนวทำงกำรช่วยเหลือเกษตรกรฯ	ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในระยะสั้นได	้ดังนี้

  มาตรการหลัก	 ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดต้นทุนด้ำนปัจจัยกำรผลิตและ 
กำรบริกำร	 ต้ังแต่เริ่มกำรผลิตจนถึงกำรเก็บเก่ียว	 โดยต้ังเป้ำหมำยกำรลดต้นทุน 
รวมทั้งสิ้น	432	บำทต่อไร	่พบวำ่	 เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้	174	บำทต่อไร	่ 
คิดเป็นร้อยละ	 40	 ของเป้ำหมำย	 สำเหตุที่ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	 เนื่องจำก 
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ	 ได้แก่	 ผู้จ�ำหน่ำยปุ๋ยเคมีร้อยละ	 17	 ผู้จ�ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
ภำคเอกชน	ร้อยละ	50	และผู้จ�ำหนำ่ยสำรเคมี	ร้อยละ	45	ไม่สำมำรถลดรำคำจ�ำหนำ่ย
ปัจจัยกำรผลิตได้	 เพรำะก่อนมีโครงกำรจ�ำหน่ำยในรำคำเท่ำกับรำคำโครงกำรอยู่แล้ว	 
บำงรำยซื้อมำในรำคำแพง	 และบำงรำยมีสต็อกไว้ก่อนแล้ว	 ส่วนผู้ให้บริกำรรถเก่ียวข้ำว 
ร ้อยละ	 42	 ไม ่ลดรำคำ	
เนือ่งจำกเหน็ว่ำอตัรำค่ำจ้ำง 
เดิมเหมำะสมแล ้ว	 และ
ต ้นทุนกำรให ้บริกำรสูง	
เป็นต้น	ส�ำหรับผู้ให้เช่ำที่นำ 
ร้อยละ	 78	 ไม่สำมำรถ
ลดค่ำเช่ำ	 เนื่องจำกอัตรำ
ค่ำเช่ำเหมำะสมแล้ว	 และ 
ผู ้ เช ่ ำ เสนออัตรำค ่ำเช ่ำ 
ด้วยตนเอง	เป็นต้น
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 ความพึงพอใจต่อมาตรการลดต้นทุนฯ	 ในภาพรวม 
เกษตรกรร้อยละ	 9	 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก	 ร้อยละ	 63	 
และ	28	มีควำมพึงพอใจปำนกลำงและน้อย	ตำมล�ำดับ	เนื่องจำก 
รำคำปัจจัยกำรผลิต	ไม่ลดลงตำมประกำศ	ปัจจัยกำรผลิตที่ลดบำงชนิด 
เกษตรกรไม่ได้ใช้และบำงรำยซื้อปัจจัยกำรผลิต	ก่อนมีมำตรกำร	

 ความเห็นต่อโครงการ	 ด้ำนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว	 เห็นว่ำเป็น
มำตรกำรที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง	 ควรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง	
ลดรำคำปัจจัยกำรผลิตทุกชนิด	 โดยด�ำเนินกำรให้เกิดผลจริง	 ทุกปัจจัยครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่	 และควรเริ่มมำตรกำรให้เร็วกว่ำน้ี	 ด้ำนผู้จ�ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต	 เห็นว่ำ 
กำรลดรำคำสินค้ำควรเริ่มกระบวนกำรให้ชัดเจนต้ังแต่กำรน�ำเข้ำสินค้ำหรือวัตถุดิบที่ใช้ 
ในกำรผลิต	และควรแจ้งให้รำ้นค้ำทรำบล่วงหนำ้	1	–	2	เดือน	ก่อนประกำศใช้มำตรกำร
เพ่ือให้ร้ำนค้ำบริหำรจัดกำรสต็อกสินค้ำ	 ด้ำนผู้ให้บริกำรรถเก่ียวข้ำว	 เห็นว่ำสำมำรถ 
ลดรำคำค่ำบริกำรได้เฉพำะในพ้ืนที่นำที่อยู่ใกล้เคียง	 ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนย้ำยรถเก่ียวข้ำว 
ไปยังพ้ืนที่เก็บเก่ียว	 รำคำตำมที่รัฐบำลก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรลดรำคำมำกเกินไป	 และ 
รัฐบำลควรมีมำตรกำรส่งเสริม/ให้ควำมรู้	 เกี่ยวกับซ่อมแซมรถเกี่ยวข้ำวด้วย	ด้ำนผู้ให้เช่ำนำ	 
เห็นว่ำ	 ภำครัฐควรใช้มำตรกำรนี้กับผู้ให้เช่ำนำที่มีพ้ืนที่ให้เช่ำจ�ำนวนมำก	 และควรมี
มำตรกำรจูงใจให้ผู้ให้เช่ำนำ	เช่น	กำรลดหย่อนภำษีที่ดินแก่ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร

 มาตรการสนับสนุน	 ประกอบด้วย	 โครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือกำรผลิตแก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี	 2557/58	 ก�ำหนดให้เกษตรกรได้รับกำรลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ 
ร้อยละ	3	ต่อปี	ระยะเวลำไม่เกิน	6	 เดือน	ในวงเงินรำยละ	50,000	บำท	โดยธนำคำร
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 พบว่ำ	 เกษตรกร	 ร้อยละ	 8	 กู้เงิน 
ตำมโครงกำร	เฉลี่ย	46,520	บำทต่อรำย	จำกเป้ำหมำย	50,000	บำท/รำย	ร้อยละ	92	 
ไม่กู้	 ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ	 42	 ไม่ทรำบว่ำมีโครงกำร	 ร้อยละ	 30	 มีเงินทุนของตนเอง 
เพียงพออยู่แล้วร้อยละ	10	กู้เงินจำก	ธ.ก.ส.	อยู่ก่อนแล้ว	ส่วนที่เหลือกู้จำกแหล่งอื่นๆ	
และเห็นว่ำข้ันตอนกู้ยุ่งยำก	 ซ่ึงเกษตรกรร้อยละ	 12	 มีควำมพึงพอใจมำก	 ร้อยละ	 52	 
และ	 36	 มีควำมพึงพอใจปำนกลำงและมีควำมพึงพอใจน้อย	 เพรำะไม่ได้กู ้	 และ
ประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	โดยเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำ	รัฐบำลควรประชำสัมพันธ์โครงกำร
ให้ชัดเจนและทั่วถึงพักช�ำระหนี้แก่เกษตรกรลดอัตรำดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละ	 2	 หรือ	 
1	ตลอดทั้งปี	หรือช่วงที่เกษตรกร	งดท�ำนำและควรด�ำเนินโครงกำรต่อในปีต่อไป

 โครงการให้สินเชือ่เพ่ือชะลอการขายข้าวเปลือก	(ประกนัยุ้งฉาง)	โดยให้สนิเชือ่ 
แก่เกษตรกรในอัตรำร้อยละ	 80	 ของรำคำตลำดเฉลี่ย	 เพ่ือชะลอกำรขำยข้ำวในช่วง 
ออกสู่ตลำดมำก	 ด้วยกำรเก็บในยุ้งฉำงในพ้ืนที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ซึ่งเกษตรกรที่มียุ้งฉำงในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ	 1	
และร้อยละ	99	ไม่เข้ำร่วม	เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำมีโครงกำร	ไม่อยำกรับผิดชอบดูแลรักษำข้ำว	 
และต้องรวมกลุ่มค�้ำประกัน	โดยผู้ที่ประกันข้ำวหอมมะลิน�ำผลผลิต	ร้อยละ	64	ของทั้งหมด
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เข้ำร่วมโครงกำร	 และผู้ประกันข้ำวเหนียวน�ำผลผลิตร้อยละ	 54	 
เข้ำร่วมโครงกำร	 เนื่องจำกมียุ้งฉำงขนำดเล็ก	 ผลผลิตบำงส่วน
เก็บไว้บริโภคท�ำพันธุ์	 และจ�ำหน่ำยเพ่ือน�ำเงินมำใช้หมุนเวียน	 

ซ่ึงเกษตรกรร้อยละ	 84	 มีควำมพึงพอใจมำก	 ร้อยละ	 13	 และ	 3	 
มีควำมพึงพอใจปำนกลำงและน้อย	 เนื่องจำกยังต้องรอรำคำข้ำว 

ในอนำคตซึ่งยังไม่แน่นอน	และระยะเวลำประกันสั้นเกินไป	ทั้งนี้	เกษตรกร
มีควำมเห็นว่ำ	 ควรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้ทั่วถึงเริ่มมำตรกำรให้เร็วข้ึน	 

และด�ำเนินโครงกำรต่อในปีต่อไปรวมทั้งควรขยำยระยะเวลำกำรให้สินเชื่อจำก	 
4	เดือน	เป็น	6	เดือนและปรับจ�ำนวนผู้ค�้ำประกัน	จำก	5	รำย	เหลือ	3	รำย	

 โครงการประกันภัยข้าวนาปี	ฤดูการผลิต	2557	เพื่อประกันควำมเสี่ยงคุ้มครอง 
ไร่ละ	 1,111	 บำท	 เกษตรกรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันไร่ละ	 60	 –	 100	 บำท	 และ	 ธ.ก.ส.	 
จำ่ยสมทบคำ่เบี้ยประกันไร่ละ	10	บำท	หำกประสบภัยจะได้รับค่ำชดเชยไร่ละ	2,224	บำท	
พบว่ำ	เกษตรกรร้อยละ	3	เข้ำร่วมโครงกำร	และร้อยละ	97	ไม่ร่วม	เนื่องจำกร้อยละ	39	
ไม่ทรำบว่ำมีโครงกำร	 ร้อยละ	 37	 คิดว่ำไม่เกิดภัย/เกิดไม่บ่อยครั้ง	 ส่วนที่เหลือเห็นว่ำ 
เบี้ยประกันสูง	 รำยได้จำกกำรปลูกข้ำวน้อยไม่คุ้มยังไม่เคยเกิดภัยและเงินชดเชยน้อย	 
ซึ่งเกษตรกร	 ร้อยละ	 10	 มีควำมพึงพอใจมำก	 ร้อยละ	 52	 และ	 38	 มีควำมพึงพอใจ 
ปำนกลำงและน้อย	 เนื่องจำกรัฐบำล	 มีเงินช่วยเหลือข้ันพ้ืนฐำนอยู่แล้วจึงไม่จ�ำเป็นต้อง 
เข้ำโครงกำร	 พ้ืนที่ไม่เสี่ยงภัย	 และพื้นที่ต้องเสียหำยโดยสิ้นเชิงจึงจะได้รับเงินทดแทน	 
ทั้งนี้	 เกษตรกรเห็นว่ำควรประชำสัมพันธ์ชี้แจงรำยละเอียด	 และเงื่อนไขในกำรท�ำ 
ประกันภัยให้ชัดเจน	 เพื่อประกอบกำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำรกำรจ่ำยเงินทดแทน 
ควรพิจำรณำเป็นรำยบุคคลและพ้ืนที่ที่เสียหำยจริงไม่ควรข้ึนอยู่กับกำรประกำศภัยพิบัติ
ของจังหวัด	 บำงรำยเห็นว่ำโครงกำรนี้มีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงในกำร 
เกิดภัยสูงมำกกว่ำ

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว	 มีเป้ำหมำยจัดกำร
รณรงค์กำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวเพ่ือคืนควำมสุขให้ชำวนำในพ้ืนที่	 59	 จังหวัด	 พบว่ำ	 
เกษตรกรร้อยละ	 22	 ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้	 โดยส่วนใหญ่ได้รับกำรถ่ำยทอด 
ในเดือนสิงหำคม	 –	 กันยำยน	 2557	 ซ่ึงใกล้ฤดูกำรเก็บเก่ียวโดยเกษตรกรร้อยละ	 11	 
มีควำมพึงพอใจระดับมำก	 ร้อยละ	 53	 และ	 36	 มีควำมพึงพอใจปำนกลำงและน้อย	 
ตำมล�ำดับ	 เนื่องจำกไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และไม่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้	 ทั้งนี	้
เกษตรกรเห็นว่ำเป็นมำตรกำรที่ดี	 ท�ำให้เกษตรกรได้รับควำมรู้และค�ำแนะน�ำในกำรลดต้นทุน	
แต่ควรจัดกำรอบรมถำ่ยทอดควำมรู้ให้ทั่วถึง	 และเน้นกำรถำ่ยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรลด
ต้นทุนปุ๋ยและยำก�ำจัดศัตรูพืช	เพรำะเป็นปัจจัยที่จ�ำเป็นต้องใช้ในกำรปลูกข้ำว

	 ในภำพรวมกำรด�ำเนินแนวทำงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี	 ฤดูกำรผลิต	 
2557/58	 เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง	และเห็นว่ำควรมีกำรด�ำเนินกำร
ต่อไป
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2.		 โครงการชดเชยรายได้ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 และชาวสวนยาง	 
	 ไร่ละ	1,000	บาท

	 	 เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรช่วยเหลือเรื่อง
ปัจจัยกำรผลิต	 ท�ำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีเป้ำหมำย 
จ่ำยเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้ำวนำปี	 3.567	 ล้ำนครัวเรือน	
วงเงินช่วยเหลือ	40,000	ล้ำนบำท	และเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ 
ที่มีสวนยำงเปิดกรีดอยู่	 850,000	 ครัวเรือน	 วงเงินช่วยเหลือ	
40,000	ลำ้นบำท	โดยจ่ำยเงินช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน	15	ไร	่
ในอัตรำไร่ละ	1,000	บำท	สรุปผลได	้ดังนี้

  ผลการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	 ฤดูกาล
ผลิต	2557/58	พบว่ำ	ในดำ้นควำมทั่วถึงของมำตรกำร	เกษตรกร
ส่วนใหญ่ทรำบว่ำมีมำตรกำรจำกเจ้ำหน้ำท่ีของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	ผู้น�ำชุมชน	และวิทยุ/โทรทัศน	์ซึ่งเกษตรกรร้อยละ	95	 
ได้รับควำมช่วยเหลือจำกมำตรกำร	และร้อยละ	5	ไม่ได้รับ	เนื่องจำก
ไม่ได้ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้ำว	 โดยเกษตรกรได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย	
13,860	 บำทต่อรำย	 (เป้ำหมำย	 ไม่เกิน	 15,000	 บำทต่อรำย)	 

โดยได้รับสูงสุด	15,000	บำทต่อรำย	คิดเป็นร้อยละ	67	ของผู้ได้รับเงินชดเชย	ต�่ำสุด	
1,500	 บำทต่อรำย	 คิดเป็นร้อยละ	 0.15	 ของผู้ได้รับเงินชดเชย	 ซึ่งเงินชดเชยที่ได้รับ	
เกษตรกรร้อยละ	49	เก็บไว้ลงทุนท�ำนำในครั้งต่อไป	ร้อยละ	38	ใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค	
ร้อยละ	10	ช�ำระค่ำปัจจัยกำรผลิตขำ้วที่คำ้งจ่ำย	ร้อยละ	8	ใช้หนี้ผู้ให้กู้ยืม	และร้อยละ	4	 
ช�ำระหนี้	 ธ.ก.ส.	 นอกจำกนี้	 มีเกษตรกรบำงส่วนน�ำเงินไปใช้จ่ำยลงทุนท�ำกำรเกษตร 
ประเภทอื่นๆ	 และเก็บออม	 โดยเกษตรกรร้อยละ	 55	 มีควำมพึงพอใจมำก	 ร้อยละ	 36	 
มีควำมพึงพอใจปำนกลำง	 และร้อยละ	 9	 มีควำมพึงพอใจน้อย	 เนื่องจำกเงินที่ชดเชย 
มีจ�ำนวนน้อยเกินไป	ต้องกำรให้จ่ำยเงินชดเชยตำมจ�ำนวนพื้นที่ที่ท�ำนำทั้งหมด	

	 ส�ำหรับกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว	 เกษตรกรเห็นว่ำเป็นโครงกำร 
ที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง	 ควรด�ำเนินกำรต่อในปีต่อไปด้วย	 แต่มำตรกำร 
เกิดประโยชน์เฉพำะผู้ท�ำนำพื้นที่น้อยจึงควรเพ่ิมพ้ืนที่ชดเชย	 เช่น	 ชดเชยพื้นที่ท�ำนำ 
ทั้งหมด	หรือ	ชดเชย	2	ใน	3	ของพื้นที่ท�ำนำและควรชดเชยขั้นต�่ำ	30	ไร่	รวมทั้งควร 
เพิ่มเงินชดเชย	เป็น	2,000	–	3,000	บำทต่อไร่

 ผลการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง	 พบว่ำ	 เกษตรกรชำวสวนยำง
ส่วนใหญ่	 ทรำบว่ำ	 มีมำตรกำรช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิทยุ/โทรทัศน์	 และผู้น�ำชุมชน	 โดยรับควำมช่วยเหลือจำกมำตรกำรมีเพียงร้อยละ	 10	 
ที่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำร	 ที่เหลือไม่ได้เข้ำร่วม	 เนื่องจำกคุณสมบัติไม่ครบตำมที่โครงกำร
ก�ำหนด	เช่น	พื้นที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ	์และพื้นที่ยังไม่ได้เปิดกรีด	เป็นต้น	โดยได้รับเงินชดเชย 
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เฉลี่ย	11,862	บำทต่อรำย	(เป้ำหมำยเงินชดเชยไม่เกิน	15,000	บำท 
ต่อรำย)	 ได้รับสูงสุด	 15,000	 บำทต่อรำย	 คิดเป็นร้อยละ	 51	 
ของผู้ได้รับเงินชดเชย	ต�่ำสุด	1,750	บำทต่อรำย	คิดเป็นร้อยละ	0.37	 
ของผู้ได้รับเงินชดเชย	 ซึ่งเกษตรกรร้อยละ	 77	 น�ำเงินชดเชยไป 
ใช้จ่ำยแล้วเฉลี่ย	 11,486	 บำทต่อรำย	 คิดเป็นร้อยละ	 97	 ของ
จ�ำนวนเฉลี่ยที่ได้รับ	 ซ่ึงเกษตรกรร้อยละ	 64	 น�ำเงินไปใช้จ่ำย	 
ใช้ซื้อปุ ๋ย/วัสดุอุปกรณ์สวนยำง	 ร้อยละ	 34	 อุปโภค/บริโภค	 ร้อยละ	 10	 เท่ำกัน	 
น�ำไปช�ำระหนี้สิน	 ค่ำเป็นปัจจัยกำรผลิตยำงที่ค้ำงจ่ำย/ช�ำระหนี้	 ธ.ก.ส.	 และร้อยละ	 9	 
ช�ำระหนี้เงินกู้ทั่วไป	 นอกจำกนี้	 บำงส่วนน�ำไปใช้จ่ำยอื่นๆ	 เช่น	 ขุดสระน�้ำ	 ซ่อมแซมบ้ำน	 
ท�ำบุญ	 และท�ำกำรเกษตรอื่นๆ	 ทั้งนี้	 เกษตรกรที่ยังไม่น�ำเงินชดเชยไปใช้จ่ำย	 เนื่องจำก 
ต้องกำร	เก็บออม	และเก็บไว้ซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรท�ำสวนยำง	คิดเป็นร้อยละ	23	โดยเกษตรกร 
มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรระดับมำกคิดเป็นร้อยละ	 23	 ระดับปำนกลำง	 ร้อยละ	 54	 
และระดับน้อยร้อยละ	23	เนื่องจำก	เงินชดเชยมีจ�ำนวนน้อย	และกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำ

	 อย่ำงไรก็ตำม	 เกษตรกรเห็นว่ำเป็นโครงกำรที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง	
ควรด�ำเนินกำรต่อในปีต่อไป	 เงินที่ได้รับช่วยบรรเทำควำมเดือนร้อนของเกษตรกรได	้ 
เป็นมำตรกำรที่แก้ไขปัญหำระยะสั้น	 และเป็นกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำควรเพ่ิมเงินชดเชย	 
เป็น	2,000	–	3,000	บำทต่อไร่	และเพิ่มพื้นที่ชดเชย	เช่น	ชดเชยพื้นที่ปลูกยำงทั้งหมด	
หรือชดเชยข้ันต�่ำ	20	-	30	ไร	่รวมทั้งควรมีมำตรกำรลดรำคำปุ๋ย/วัสดุอุปกรณ์สวนยำง

3.	 โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา 
	 ปัญหาภัยแล้ง
	 ตำมมติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	27	มกรำคม	2558	อนุมัติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 ร่วมกับ	 กระทรวงมหำดไทย	 และกระทรวงกลำโหม	 ด�ำเนินงำนโครงกำร 
สร้ำงรำยได้และพัฒนำกำรเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทำปัญหำภัยแล้ง 
ด้วยกำรสนับสนุนงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้พ้ืนที่ที่คำดว่ำ 
จะเกิดภัยแล้ง	ต�ำบลละ	1	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	3,051	ต�ำบล	541	อ�ำเภอ	 
ใน	58	จังหวัด	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรำยได้ใน	ช่วงฤดูแล้ง	
และสร้ำงโอกำสให้ชุมชนเกษตรสำมำรถพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ทำงกำรเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของชุมชน	 โดย 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลักในกำร 
ขับเคลื่อนโครงกำร	 ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ถึง
กันยำยน	 2558	 และส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	
เป็นหน่วยงำนประเมินผล	สรุปผลได	้ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน	
	 โครงกำรของชุมชนเกษตรที่ด�ำเนินกำร 
และเบิกจ่ำยเงินแล้วเสร็จตำมกรอบระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	
6,596	โครงกำร	3,043	ต�ำบล	วงเงินที่อนุมัต	ิ3,004.51	ลำ้นบำท	เบิกจ่ำยงบประมำณ 
ไปทั้งสิ้น	 2,992.75	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 99.61	 จ�ำแนกเป็น	 1)	 กิจกรรม	 
กำรจัดกำรแหล่งน�้ำเพ่ือกำรเกษตรของชุมชน	 3,328	 โครงกำร	 คิดเป็นร้อยละ	 50.45	 
มีพ้ืนที่กำรเกษตรได้รับประโยชน์	 7.09	 ล้ำนไร่	 2)	 กิจกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
และกำรแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือสร้ำงรำยได้ในฤดูแล้ง	 636	 โครงกำร	 คิดเป็น 
ร้อยละ	9.64	สำมำรถสรำ้งรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร	
140.24	 ล้ำนบำท	 และเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ทำงกำรผลิตและกำรแปรรูปผลผลิตเกษตร	

493	 ศูนย์	 3)	 กิจกรรมกำรปรับปรุงโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต	2,371	โครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	35.95	
เกิดกำรผลติปุย๋อนิทรย์ี/ชวีภำพ	467,770	ตนั	และลำนตำกผลผลติ
ทำงกำรเกษตร	1,713	ลำน	ขนำดพื้นที่รวม	954,302	ตำรำงเมตร	 
สำมำรถรองรับผลผลิตสดได้	 1.90	 ล้ำนตันต่อฤดูกำล	 และ	 
4)	 กิจกรรมกำรจัดกำรเพ่ือลดควำมสูญเสียผลผลิตเกษตร	 
261	โครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	3.96	พื้นที่กำรเกษตรได้รับประโยชน์
ด้ำนป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช	811,010	ไร	่และเกิดศูนย์รวบรวม
คัดแยก	บรรจุ	และตลำดทำง	กำรเกษตร	195	แห่ง

ผลการประเมิน
  ความพึงพอใจของชุมชน/เกษตรกรในพ้ืนที่ โครงการ  
ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน	โดยผู้น�ำกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรที่เสนอโครงกำร	ร้อยละ	96.44	เห็นว่ำโครงกำรมีควำม
เหมำะสมเป็นอย่ำงมำกกับสภำพปัญหำของชุมชน	 เพรำะเป็น 
โครงกำรที่เกิดจำกควำมต้องกำรที่แท้จริง	 และร้อยละ	 3.56	 
เห็นว่ำ	 มีควำมเหมำะสมระดับปำนกลำง	 ซึ่งผู้น�ำกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรมีควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงมำกต่อโครงกำรนี้	 คิดเป็น 
ร้อยละ	92.85	โดยให้เหตุผลวำ่	โครงกำรนี้เป็นควำมต้องกำรของ
ชุมชนที่ต้องกำรสร้ำงรำยได้ในช่วงฤดูแล้ง	 คิดเป็นร้อยละ	 56.29	
และร้อยละ	 34.82	 เป็นควำมต้องกำรลดหรือบรรเทำปัญหำภัยแล้ง	
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และอีกร้อยละ	 31.72	 เป็นควำมต้องกำรเพิ่มทำงเลือก
และโอกำสในกำรผลิตกำรเกษตร	

 ประเภทโครงการของชุมชน	 พบว่ำ	 ร้อยละ	 
59.98	 เป็นโครงกำรที่ เกิดข้ึนใหม่ในชุมชน	 เช ่น	 
จัดท�ำแหล่งน�้ำกำรเกษตร	 สร้ำงลำนตำก	 และโรงเรือน
เก็บผลผลิตเกษตร	 และร้อยละ	 22.95	 เป็นโครงกำร
พัฒนำต่อยอดจำกกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชน	 เช่น	
เพ่ิมปริมำณควำมจุของฝำย	 เพิ่มกำรผลิตปุ๋ยหมัก	 / 
ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มควำมรู้และแปรรูป	และอีกร้อยละ	17.07	
เป็นกำรปรับปรุงฟื้นฟูโครงกำรเดิม	 เช่น	 ขุดลอกคลอง	
ซ่อมแซมฝำย	/	ล�ำเหมือง	เป็นต้น

 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จำกโครงกำรมีแหล่งน�้ำใช้ในฤดูแล้ง	 ช่องทำง
หำรำยได้เพ่ิมจำกกำรรับจ้ำงเป็นแรงงำน	 สิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรเกษตร	 ต้นทุนกำรผลิตลดลง	 
และผลผลิตกำรเกษตรมีคุณภำพเพ่ิมข้ึน	 จ�ำนวน	 
2.87	ล้ำนครัวเรือน	นอกจำกนี้	 เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน	
0.87	ล้ำนรำย	สูงกว่ำเป้ำหมำย	0.36	ล้ำนรำย	คิดเป็น 
ร้อยละ	 241.74	 มีรำยได้เฉลี่ย	 1,800	 บำทต่อรำย	 
ซึ่งกำรจัดจำ้งในแต่ละโครงกำรมีตั้งแต	่10	-	700	คน	
ข้ึนอยู่กับลักษณะกิจกรรมของโครงกำร	 และแรงงำน 
ในชุมชน	 ร้อยละ	 76.10	 มีส ่วนร่วมในกำรเสนอ 
โครงกำร	รวมทัง้เกิดเงนิทนุหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกิจ
จำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรในระดับชุมชน/ต�ำบล	
2,048.02	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 83.88	 ของ 
เป้ำหมำย	 และในระดับจังหวัด	 2,771.39	 ล้ำนบำท	 
คิดเป็นร้อยละ	113.51	ของเป้ำหมำย	2,441.60	ลำ้นบำท

 ผลประโยชน์ทางสังคมชุมชนเกษตร	 3,043	 แห่ง	 มีบทบำทและมีส่วนร่วม 
ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเกษตรของชุมชน	 โดยกระบวนกำรด�ำเนินงำน 
ของโครงกำรก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและสรำ้งส�ำนึกควำมเป็นเจ้ำของ	 รวมทั้งควำมสำมัคคี
ภำยในชุมชนแบบร่วมคิด	 ร่วมท�ำ	 และร่วมจัดกำรดูแลโครงกำร	 ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงกำร	 ร้อยละ	 92.32	 เห็นว่ำ	 เกิดประโยชน์ในแง่ของควำมร่วมมือและควำมสำมัคคี 
ในชุมชนระดับมำก	 และร้อยละ	 88.15	 เห็นว่ำเกิด	 ควำมร่วมมือกันระหว่ำงชุมชนและ 
หน่วยงำนภำครัฐในระดับมำก
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	 กระบวนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถใช้เป็นแบบอยำ่งให้โครงกำรอื่น	ๆ	ได้	 
โดยต้องสร้ำงควำมเชื่อมโยงมำตรกำร/แผนงำน	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ในระดับพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนโดยเฉพำะกลไกกำรท�ำงำนของศูนย์บริกำร 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ�ำต�ำบล	 (ศบกต.)	 หำกได้รับกำรสนับสนุน 
อย่ำงต่อเนื่อง	 จะมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำกำรเกษตรในระดับชุมชน
ได้อยำ่งดียิ่ง	นอกจำกนี้	ควรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม	และกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
ของชุมชน	 รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่เกษตรกรด้ำนกำรตลำด	 และวิธีคิด 
ให้ครอบคลุมในด้ำนปริมำณสินค้ำ	 รูปลักษณ์	 บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มทั้งในและต่ำงประเทศรวมทั้งโครงกำรของชุมชนที่เก่ียวข้องกับ 
กำรจัดกำรแหล่งน�้ำ	ควรมีกำรวำงแผนทั้งระบบ	และกำรก่อสรำ้งโครงสรำ้งพื้นฐำนตำ่ง	ๆ	
ควรมีเจ้ำหน้ำที่เฉพำะทำงควบคุมดูแล

4.		 โครงการตลาดเกษตรกร
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีหน่วยงำนที่ต้ังในพ้ืนที่จังหวัดทั้งส่วนภูมิภำค
และส่วนกลำงเป็นผู้ด�ำเนินกำร	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ�ำหน่ำยผลิตผลทำงกำรเกษตรและ
ผลติภณัฑ์ทำงเกษตร	โดยเกษตรกรหรอืสถำบนัเกษตรกรเป็นผู้จ�ำหน่ำยโดยตรงเสนอขำย 
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ	และควำมปลอดภัยที่ผ่ำนกำรรับรองโดยระบบตำ่ง	ๆ	 
เช่น	 กำรผลิตกำรเกษตรที่ดี	 และกำรแปรรูปที่ดี	 ฯลฯ	 เปิดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ์
ที่แปลกใหม่	 ได้รับกำรพัฒนำโดยกำรบรรจุภัณฑ	์ มีคุณลักษณะเฉพำะของท้องถิ่น	 และ 
เพ่ือให้ภำคเอกชนในจังหวัดได้มีโอกำสร่วมมือในกำรจัดกำรตลำดเกษตรกรในลักษณะ 
ที่รับผิดชอบต่อสังคม	 เป้ำหมำยจังหวัดละ	 1	 แห่ง	 รวม	 77	 จังหวัด	 สัปดำห์ละครั้ง	 
เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที	่ 17	 พฤศจิกำยน	 2557	 เป็นต้นมำ	 และมอบหมำยให้ส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรรับผิดชอบประเมินผลโครงกำร	สรุปผลได	้ดังนี้

 เกษตรกรทีน่�าสินค้ามาจ�าหน่ายในตลาด	ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรตัวจรงิทัง้หมด	 
มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสินค้ำ	 ที่จ�ำหน่ำยเฉลี่ย	 8	 ปี	 ผลิตสินค้ำจ�ำหน่ำยได้ท้ังปี	 
(สินค้ำแปรรูป)	 คิดเป็นร้อยละ	 87.62	 และผลิตได้เป็นบำงฤดูกำล	 (พืชผัก	 และผลไม้)	
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ร้อยละ	12.38	ซึ่งสินคำ้ที่น�ำมำจ�ำหน่ำย	ร้อยละ	40.12	เป็นสินคำ้
ด้ำนพืช	 ผัก	 และผลไม้	 รองลงมำร้อยละ	 31.27	 เป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูปต่ำงๆ	สินค้ำข้ำวร้อยละ	11.45	สินค้ำปศุสัตว์ร้อยละ	5.98	
และประมงร้อยละ	 2.08	 โดยเป็นสินค้ำที่ได้ใบรับรองมำตรฐำน 
ร้อยละ	 44.24	 และยังไม่ได้รับใบรับรองมำตรฐำนร้อยละ	 55.76	
ทั้งนี้	มีภำคเอกชนสนับสนุนในกำรจัดตลำด	ร้อยละ	46.48	

 มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรทั่วประเทศ 
ต้ังแต่เริ่มโครงกำรในเดือนพฤศจิกำยน	 2557	 ถึงเดือนสิงหำคม	
2558	 รวมทั้งสิ้น	 165,533,125	 บำท	 เฉลี่ย	 55,726	 บำท 
ต่อตลำดต่อครั้ง	 จ�ำแนกเป็นมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำที่ ได  ้
ใบรับรองมำตรฐำนร้อยละ	 59.12	 ของมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำย 
สินค้ำทั้งหมด	 ที่เหลือร้อยละ	 40.88	 เป็นมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำย 
สินค้ำที่ไม่ได้ใบรับรองมำตรฐำน	 เห็นได้ว่ำมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำย 
สินค้ำที่ได้รับใบรับรองมำตรฐำนสูงกว่ำมูลค่ำสินค้ำที่ยังไม่ได ้
ใบรับรองมำตรฐำน	 ถึงแม้ว่ำสัดส่วนสินค้ำที่ได้ใบรับรองมำตรฐำน 
ที่จ�ำหน่ำยในตลำดเกษตรกรจะต�่ำกว่ำ	 เนื่องจำกผู้บริโภคให้ควำมส�ำคัญ 
ของกำรบริโภคสินคำ้ปลอดภัยและได้มำตรฐำนมำก

 การพัฒนาคุณภาพสินค้า	 เกษตรกรที่ยังไม่ได้ใบรับรอง
มำตรฐำน	ร้อยละ	70.62	จะพัฒนำสินค้ำให้ได้ใบรับรองมำตรฐำน	
เพ่ือให้ผู้บรโิภคเกิดควำมเชือ่มัน่ในคุณภำพของสนิค้ำ	ร้อยละ	15.26	 
คิดว ่ำจะไม ่ พัฒนำ	 เนื่องจำกข ้อจ�ำ กัดด ้ำนพื้นที่ 	 แรงงำน	 
และกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ	 และร้อยละ	 14.12	 ยังไม่แน่ใจว่ำจะพัฒนำหรือไม	่ 
ด้ำนกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์	 สินค้ำร้อยละ	 57.29	มีกำรบรรจุภัณฑ์	 เช่น	 สินค้ำแปรรูปต่ำงๆ	
ที่เหลือร้อยละ	42.71	ยังไม่มีกำรบรรจุภัณฑ	์ส่วนใหญ่เป็นพืชผัก	และผลไม้	 เนื่องจำก 
ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อสินค้ำแบบไม่มีบรรจุภัณฑ์	 ประกอบกับผู้ขำยเห็นว่ำกำรบรรจุภัณฑ์
เป็นกำรเพิ่มต้นทุนให้แก่สินค้ำ	

 ด้านคุณภาพ	 และรำคำสินค้ำท่ีจ�ำหน่ำยในตลำดเกษตรกร	 ปัจจัยส�ำคัญ 
ในกำรเลือกซื้อสินค้ำของผู้บริโภคร้อยละ	 85.78	 พิจำรณำจำกคุณภำพของสินค้ำ	 
และร้อยละ	 60.14	 จำกรำคำเป็นส�ำคัญ	 ส�ำหรับปัจจัยที่ท�ำให้ผู้บริโภคเชื่อว่ำสินค้ำ 
ที่จ�ำหน่ำยในตลำดเป็นสินค้ำที่	 สด	 ใหม่	 ปลอดสำรพิษ	 ร้อยละ	 83.83	 พิจำรณำจำก 
สินค้ำที่จ�ำหน่ำยเป็นของเกษตรกรโดยตรง	 ปลูกและจ�ำหน่ำยเอง	 ร้อยละ	 30.85	 
จำกใบรับรองมำตรฐำนที่เกษตรกรน�ำมำแสดง	 และร้อยละ	 29.37	 เป็นตลำดที่หน่วยงำน
ภำครัฐให้กำรสนับสนุน	 สินค้ำน่ำจะ	 มีคุณภำพ	 และปลอดภัย	 ส่วนด้ำนรำคำ	 ผู้บริโภค
ร้อยละ	62.24	เห็นว่ำสินค้ำที่จ�ำหน่ำยในตลำดเกษตรกร	มีรำคำเท่ำกับตลำดทั่วไป	และ
ร้อยละ	32.25	มีรำคำต�่ำกวำ่ตลำดทั่วไป	มีเพียงร้อยละ	5.51	ที่เห็นวำ่มีรำคำค่อนข้ำงสูง
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 ความพึงพอใจ	 เมื่อพิจำรณำจำกสถำนที่ต้ังของตลำด	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ	 ควำมสะอำดของตลำด	 กำรแบ่งโซนสินค้ำ	 ขนำดพ้ืนที่ตลำด	 รำคำที่จ�ำหน่ำยได้ 
ในตลำด	 และกำรประชำสัมพันธ์ของตลำดเกษตรกร	 พบว่ำ	 ด้ำนผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ 
ในตลำดเกษตรกร	ร้อยละ	40.19	และ	38.90	มีควำมพึงพอใจในระดับมำก	และมำกที่สุด	 
ด้ำนผู้บริโภคสินค้ำ	 ร้อยละ	 41.22	 มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำงถึงระดับมำก	 
โดยผู้บริโภคร้อยละ	 40.12	 มีรำยได้อยู่ในช่วง	 10,001	 -	 20,000	 บำทต่อเดือน	 
รองลงร้อยละ	26.13	มีรำยได้อยู่ในช่วง	20,001	-	30,000	บำทต่อเดือน	มียอดซื้อ
สินค้ำในตลำดเฉลี่ย	246	บำท/ครั้ง	เฉลี่ย	3	ครั้งต่อเดือน	

	 ในภำพรวมโครงกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์กำรจัดต้ังตลำดที่ก�ำหนดให้
เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรเป็นผู้จ�ำหนำ่ยโดยตรง	 และมีกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพิ่มข้ึน 
ผลติผลหรอืผลติภณัฑ์เป็นสนิค้ำ	สด	ใหม่	มคีณุภำพ	แต่สนิค้ำบำงชนิดยงัไม่ได้กำรรบัรอง	
มำตรฐำน	GAP	และ	GMP	นอกจำกนี	้ภำคเอกชนยงัม	ีส่วนร่วมในกำรบรหิำรจัดกำรตลำด 
เกษตรกรค่อนข้ำงน้อย	สถำนที่ตั้งตลำดไม่ถำวร	โครงสร้ำงตลำด	ส่วนใหญ่เป็นเต็นท์ผำ้	 
มีปัญหำในช่วงฤดูฝน	รูปแบบกำรจัดตลำดมีควำมหลำกหลำย	ไม่สำมำรถจัดแบ่งโซนสินค้ำ
ได้ชัดเจน	เนื่องจำกเกษตรกรบำงรำยจ�ำหนำ่ยสินคำ้หลำยประเภท

	 ดังนั้น	 ควรด�ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรรับรองมำตรฐำนแบบกลุ่ม	
กำรรวมกลุ่มผลิตสินค้ำในรูปแปลงใหญ่	 และองค์ควำมรู้	 เช่น	 พัฒนำบรรจุภัณฑ์สินค้ำ	
ปรับปรุงภำพลักษณ์ของสินค้ำให้	 ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 และสร้ำงเรื่องรำว
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ	 นอกจำกนี้	 ควรส่งเสริมให้เกษตรกรน�ำสินค้ำที่เป็น
เอกลักษณ์ในท้องถิ่น	หรือสินค้ำพื้นเมืองมำจ�ำหน่ำยในตลำด	เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำย
ของประเภท	และชนิดสินค้ำ	สรำ้งแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมำจับจ่ำยใช้สอยในตลำดเพิ่มขึ้น

การด�าเนินงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.		 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ด�ำเนินงำนเก่ียวกับควำมปลอดภัยอำหำร
และผลิตผลทำงกำรเกษตร	 เพ่ือให้ผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย	 5	 ชนิด	 ได้แก่	 ข้ำว	 
พืชผัก	 ไก่	 สุกร	 และกุ้ง	 ที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ	 
มีแผนด�ำเนินงำนโครงกำร	ตั้งแต่ปี	2557	-	2560	โดยในป	ี2558	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตร	 ได้ติดตำมผลกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ	 ทั้งแหล่ง
จ�ำหน่ำย	กำรก�ำหนดรำคำ	ต้นทนุกำรผลติ	และรำยได้ของเกษตรกร
หลังเขำ้ร่วมโครงกำร	สรุปผลได	้ดังนี้

  ด้านแหล่งจ�าหน่ายผลผลิต	 หลังจำกได้รับมำตรฐำนฟำร์มแล้ว	 
เกษตรกรขำยผลผลิตคุณภำพได้มำตรฐำนรองรับให้กับบริษัท
โดยตรงเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ	 30.09	 รองลงมำจ�ำหน่ำยสินค้ำไปยัง 
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สถำนที่รับซื้ออื่น	 ๆ	 ที่มีกำรรับซื้อสินค้ำมำตรฐำนโดยเฉพำะ	
คิดเป็นร้อยละ	 24.07	 เช่น	 สหกรณ์ศูนย์ขำ้วชุมชน	 วิสำหกิจ
ชุมชน	และแพกุ้ง	เป็นต้น	และผู้รวบรวมท้องถิ่น	ร้อยละ	18.52	 
แสดงให้เห็นว่ำ	 ปัจจัยเรื่องตลำดที่รับซ้ือสินค้ำมำตรฐำน 
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เกษตรกรยอมปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
กำรผลิตจำกรูปแบบเดิมสู่กำรผลิต	ในรูปแบบฟำร์มที่ได้มำตรฐำนที่ 
เป็นที่ยอมรับ	

 ด้านการก�าหนดราคาผลผลิต	 หลังจำกที่ผลผลิต 
ของเกษตรกรได้รับมำตรฐำนฟำร์มแล้ว	 รำคำยังถูกก�ำหนด
โดยผู้ซื้อเช่นเดิม	 คิดเป็นร้อยละ	 53.10	 โดยมีสัดส่วนลดลง
เมื่อเทียบกับก่อนได้รับมำตรฐำน	โดยเกษตรกรสำมำรถเจรจำ
ต่อรองได้มำกขึ้นเป็นร้อยละ	13.16	และตกลงซื้อขำยล่วงหนำ้
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ	 13.78	 แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำร
สินค้ำที่มีคุณภำพของผู้ใช้ผลผลิต	 โดยเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำ
ได้มำตรฐำนมีอ�ำนำจในกำรเจรจำต่อรอง	 และท�ำกำรตกลง 
ซื้อขำยสินค้ำคุณภำพมำตรฐำนได้มำกขึ้น	

 ด้านต้นทุนการผลิต	 เกษตรกรมีควำมเห็นว่ำต้นทุน
กำรผลิตไม่เปลี่ยนแปลง	 คิดเป็นร้อยละ	 41.86	 รองลงมำ 
ร ้อยละ	 31.66	 มีต ้นทุนกำรผลิตเพ่ิมสูงข้ึน	 เนื่องจำก 
รำคำอำหำรสัตว์ที่ เพ่ิมข้ึน	 และร้อยละ	 26.48	 มีต้นทุน 
กำรผลิตลดลง	 เนื่องจำกกำรจัดกำรฟำร์มที่ดี	 ใช้สำรเคมี 
ในปรมิำณเหมำะสม	รวมทัง้มกีำรใช้สำรชวีภำพทดแทนสำรเคม	ี
กำรใช้ปุ๋ยหมัก	และปุ๋ยอินทรีย์	เป็นต้น	

 ด้านรายได้	 เกษตรกรที่ท�ำกำรผลิตสินค้ำคุณภำพ
มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนรำยได้ที่เกิดข้ึน	 โดยเห็นว่ำรำยได้ 
ยังเท ่ำเดิมเมื่อเทียบกับก่อนผลิตสินค้ำคุณภำพคิดเป ็น 
ร้อยละ	42.79	และร้อยละ	19.48	เหน็ว่ำรำยได้ลดลง	ตำมล�ำดบั	
เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตที่สูงข้ึน	 โดยมีเกษตรกรที่มีรำยได ้
เพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ	37.73	ซึ่งเป็นสินคำ้ในกลุ่มพืชผัก	และผลไม้	

 ด้านสุขภาพของเกษตรกร	มีสุขภำพดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ	53.18	ร้อยละ	46.53	
เหมือนเดิม	เมื่อเทียบกับก่อนผลิตสินค้ำคุณภำพ	และร้อยละ	0.30	เห็นว่ำสุขภำพแย่ลง	 
เนื่องจำกในกำรผลิตสินค้ำ	 โดยเฉพำะด้ำนพืชมีกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช 
ในปริมำณมำก	
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 ด้านสภาพแวดล้อมทางการเกษตร	 และ
ระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียง	 เกษตรกรสังเกตว่ำ
สภำพแวดล้อมทำงกำรเกษตร	 และระบบนิเวศ 
บริเวณใกล้เคียงมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนคิดเป็น 
ร้อยละ	 60.12	 เนื่องจำกมีกำรจัดกำรฟำร์มตำมหลัก
เกษตรดีที่เหมำะสม	 ลดกำรใช้สำรเคมี	 จัดกำรน�้ำเสีย	 
กลิ่นจำกมูลสัตว ์	 ที่ส ่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทำงที่ดี ข้ึน	 
ร้อยละ	 38.27	 เห็นว่ำเหมือนเดิม	 และร้อยละ	 1.61	 เห็นว่ำ 
สภำพแวดล้อม	ระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงแย่ลง	เนื่องจำกกำรปล่อยน�้ำเสียจำกโรงงำน	
กำรก�ำจัดของเสียประเภทมูลสัตว์ไม่เหมำะสม	ท�ำให้เกิดแมลงวันรบกวน	

	 ดังนั้น	 ในกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร	 หน่วยงำน
ควรควบคุมดูแลรำคำปัจจัยกำรผลิตให้อยู ่ในระดับที่เหมำะสม	 เพ่ิมกำรตรวจสอบ 
ทั้งด้ำนคุณภำพของปัจจัยกำรผลิตให้ตรงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด	 รวมทั้งส่งเสริม/ 
สนับสนุนทุนส�ำหรับกำรท�ำกำรเกษตรแก่เกษตรกรที่มีผลผลิตได้คุณภำพ	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
กำรผลติทีเ่น้นคุณภำพและกำรแปรรปูผลผลติข้ันต้น	ปรบัปรงุกระบวนกำรออกใบรบัรอง
ให้รวดเร็ว	ส่งเสริมตลำดสินคำ้คุณภำพให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับผลผลิต	และประชำสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภคทรำบและตระหนักถึงคุณประโยชน์จำกกำรบริโภคสินคำ้คุณภำพให้มำกขึ้น

2.	 โครงการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำเมืองเกษตรสีเขียว	 
เพ่ือพัฒนำจังหวัดที่มีศักยภำพและควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็น 
เมืองเกษตรสีเขียว	 ในกิจกรรมเพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกร	 สินค้ำเกษตร 
มีควำมปลอดภัย	 และกำรผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 มีเป้ำหมำยพัฒนำจังหวัด 
ที่มีศักยภำพและควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวจ�ำนวน	 
6	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	ศรีสะเกษ	หนองคำย	จันทบุร	ีรำชบุรี	และพัทลุง	
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	 ในปี	2558	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ได้ประเมินผลก่อนมีกำรด�ำเนินงำน
โครงกำร	ในกิจกรรมช่วงต้นน�้ำ	3	ดำ้น	คือ	ด้ำนสภำพทั่วไปของโครงกำร	ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ	
และด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร	ปีเพำะปลูก	2556/57	ผลกำรประเมิน
สรุปได้ดังนี้

	 ด้านสภาพทั่วไปของโครงการ	
	 ครัวเรือนเกษตรมีจ�ำนวนสมำชิก	 3	 -	 4	 คน	 อยู ่ในวัยแรงงำน	 3	 คน	 
ท�ำงำน	ภำคกำรเกษตร	2	-	3	คน	และนอกภำคกำรเกษตร	1	-	2	คน	มีพื้นที่ถือครอง	
21.91	 ไร่ต่อครัวเรือน	 เป็นพ้ืนที่	 ท�ำกำรเกษตร	 20.81	 ไร่	 รำยได้หลักของครัวเรือน 
มำจำกกำรท�ำเกษตรกรรมร้อยละ	 87.93	 ของเกษตรกรเป้ำหมำยเกษตรกรร้อยละ	 75.98	
เป็นสมำชิกของกลุ่ม/สถำบัน	 เช่น	กองทุนหมู่บำ้น	และสมำชิกของธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร	ฯลฯ	ด้ำนควำมเพียงพอของแหล่งน�้ำ	 เกษตรกรร้อยละ	78.33	
มีน�้ำเพียงพอในกำรท�ำกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำร

	 ด้านปัจจัยน�าเข้า
 พ้ืนที่ท�าการเกษตร	 ก่อนมีโครงกำร	 เกษตรกรมีกำรพัฒนำปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ร้อยละ	58.47	ของพื้นที่เป้ำหมำย	เฉลี่ย	6.50	ไร่ต่อครัวเรือน	มีพื้นที่ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน	GAP	5.91	ไร่ต่อครัวเรือน	เกษตรอินทรีย	์7.50	ไร่ต่อครัวเรือน	มำตรฐำน
สินคำ้ประมง	GAP	6.71	ไร่ต่อครัวเรือน	มำตรฐำนฟำร์ม	ปศุสัตว์	28.20	ไร่ต่อครัวเรือน	
และมำตรฐำนหม่อนไหม	 0.75	 ไร่ต่อครัวเรือน	 โดยเกษตรกรลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีและ 
สำรเคมีในกระบวนกำรผลิตลง	ปรับเปลี่ยนมำใช้ปุ๋ยอินทรีย	์และน�้ำหมักชีวภำพแทน	

 องค์ความรู ้	 เกษตรกรมีควำมรู ้เก่ียวกับกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ร้อยละ	45.70	ของเกษตรกรเป้ำหมำย	กำรจัดกำรฟำร์มประมงโดยใช้กระบวนกำรผลิต
และเทคโนโลยีที่สะอำดร้อยละ	 58.03	กำรลดของเสียในกระบวนกำรผลิตสินคำ้ปศุสัตว์
ร้อยละ	100	และกระบวนกำรผลิตเส้นไหมและผ้ำไหมอินทรีย์ร้อยละ	77.78	
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 การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	เกษตรกรร้อยละ	58.36	ของเกษตรกรเป้ำหมำย	
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	GAP	ร้อยละ	15.70	ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์	
ร้อยละ	59.29	ได้รับรองมำตรฐำนสินค้ำประมง	GAP	ร้อยละ	100	ได้รับรองมำตรฐำน
ปศุสัตว	์และร้อยละ	50.93	ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนหม่อนไหม	

 การผลิตสินค้าเกษตร	 ข้ำว	 มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย	 2,963.10	 บำทต่อไร่	 
ผลผลิตเฉลี่ย	 629.62	 กิโลกรัมต่อไร่	 รำยได้สุทธิเฉลี่ย	 4,438.60	 บำทต่อไร่	 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มีกำรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย	39.78	กิโลกรัมต่อไร่	ยำฆ่ำแมลงเฉลี่ย	 
0.34	 ลิตรต่อไร่	 ยำปรำบศัตรูพืชเฉลี่ย	 0.86	 ลิตรต่อไร่	 และปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภำพเฉลี่ย	 
46.81	 กิโลกรัมต่อไร่	 ซึ่งเกษตรกรปรับกระบวนกำรผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภำพ 
ในอัตรำที่สูงกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี	

 แหล่งรองรับสินค้าเกษตรปลอดภัยภายในจังหวัด	 เฉลี่ย	1-2	แห่ง	ซึ่งส่วนใหญ่ 
อยูใ่นเขตอ�ำเภอเมอืง	โดยมเีกษตรกรร้อยละ	30.19	น�ำสนิค้ำไปจ�ำหน่ำย	ส�ำหรบักำรผลติ
ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	มเีกษตรกร	ร้อยละ	7.79	ของเกษตรกรเป้ำหมำย	ทีม่กีำรผลติ
ที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม	สว่นใหญ่เปน็กำรลดกำรใชส้ำรเคมีในกระบวนกำรผลิต	กำรน�ำ
ของเหลือใช้มำผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพ	และกำรแยกขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วในครัวเรือน	เป็นต้น
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	 ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	
 ครัวเรือนเกษตรมีรายได้	 รำยจ่ำยทำงกำรเกษตร 
และนอกกำรเกษตรแยกเป็น	 (1)	 ด้ำนพืช	 รำยได้เฉลี่ย	
993,189.32	บำทต่อครัวเรือน	รำยจ่ำยเฉลี่ย	474,203.15	บำท 
ต่อครัวเรือน	 ท�ำให้มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย	 518,986.17	 บำท 
ต่อครัวเรือน	(2)	ด้ำนประมง	มีรำยได้เฉลี่ย	1,601,384.72	บำท
ต่อครัวเรือน	รำยจ่ำยเฉลี่ย	1,077,851.94	บำทต่อครัวเรือน	ท�ำให้ 
มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย	 523,532.78	 บำทต่อครัวเรือน	 (3)	 ด้ำนปศุสัตว์	 
มีรำยได ้ เฉลี่ย	 26,428,618.47	 บำทต ่อครัว เรือน	 รำยจ ่ำยเฉลี่ย	 
23,645,826.90	 บำทต่อครัวเรือน	 ท�ำให้	 มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย	 2,782,791.57	 บำท 
ต่อครัวเรือน	 และ	 (4)	 ด้ำนหม่อนไหมมีรำยได้เฉลี่ย	 282,074.86	 บำทต่อครัวเรือน	 
รำยจ่ำยเฉลี่ย	191,883.95	บำทต่อครัวเรือน	ท�ำให้มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย	90,190.91	บำท
ต่อครัวเรือน	

 ด้านสุขภาพอนามัยของเกษตรกร	 พบว่ำ	 มีเกษตรกรร้อยละ	 67.71	 ของ
เกษตรกรเปำ้หมำย	ได้รับกำรตรวจสำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำย	ซึ่งผลกำรตรวจเกษตรกร
ร้อยละ	22.01	มีสำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำย	

	 กำรวำงแผนปฏิบัติงำนโครงกำร	 หน่วยงำนควรร่วมบูรณำกำรในกำรก�ำหนด
พ้ืนที่	 เป้ำหมำยเกษตรกร	 และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนโครงกำรให้มีควำมชัดเจนร่วมกัน	
เมือ่จัดกิจกรรมกำรพัฒนำทกุด้ำนลงไปในพ้ืนทีแ่ล้ว	จึงเกิดกำรพัฒนำเมอืงเกษตรสเีขียว 
อย่ำงเป็นรูปธรรม	 รวมทั้งพ้ืนที่โครงกำรยังคงเป็นพ้ืนที่ท�ำกำรเกษตรเป็นหลักยังไม่ปรับเปลี่ยน 
ไปสู่ภำคอุตสำหกรรมมำกนัก	จึงมีควำมเหมำะสมส�ำหรับกำรผลิตสินคำ้เกษตรปลอดภัย 
ในกิจกรรมต้นน�้ำของโครงกำร	 และเกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำรมีควำมรู้	 ด้ำนกำรผลิต
สินค้ำเกษตรปลอดภัยอยู่แล้ว	 ซึ่งเป็นจุดแข็งที่หน่วยงำนควรเข้ำไปส่งเสริมและพัฒนำ 
ในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งต่อไป	 สิ่งที่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำร
ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว	 คือกำรพัฒนำ 
ช่องทำงกำรตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่เพ่ิมข้ึน	 และสร้ำงกำรรวมกลุ่มในกำรแปรรูป
ผลผลติ	เพ่ือสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้กับสนิค้ำ	และสำมำรถยกระดบัรำคำสนิค้ำเกษตรปลอดภยั
ให้มีควำมแตกต่ำงจำกรำคำสินค้ำปกติ	ซึ่งก่อให้เกิดกำรพัฒนำได้อยำ่งยั่งยืนต่อไป
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	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ได้ติดตำม	 ศึกษำ	 และวิเครำะห์ 
ประเด็นปัญหำส�ำคัญเร่งด่วน	 ที่มีสำเหตุจำกปัจจัยเสี่ยงทั้งภำยในและ 

ภำยนอกประเทศ	 และก่อให้เกิดผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรของไทย	
โดยประเมินผลกระทบและรำยงำนผลวิเครำะห์ในประเด็นส�ำคัญ	 เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบำย
ต่อผู้บริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรแก้ไขปัญหำ	 นอกจำกนี้ยังได้เผยแพร่ผลวิเครำะห์	 ผ่ำนสื่อสำรมวลชนต่ำง	 ๆ	 
ทั้งทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง	 หนังสือพิมพ์	 และโทรทัศน์	 โดยปี	 2558	 ได้มี 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงทำงเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ผลกระทบ	 และเผยแพร่ผลวิเครำะห์ฯ
ต่อสำธำรณะชน	ดังต่อไปนี้	

1.	 ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจการเกษตรปี	2558	
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ได้วิเครำะห์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลก	 พบว่ำ	 
กลุ่มที่เริ่มปรับตัวในทิศทำงที่ดีข้ึน	ได้แก่	จีน	สหรัฐฯ	และกลุ่มที่ต้องจับตำมอง	ได้แก่	รัสเซีย	
ยุโรป	 และญ่ีปุ่น	 ดังนั้น	 อนำคตเศรษฐกิจของจีนจะเข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในตลำดโลก 
มำกข้ึน	รวมทัง้กลุม่ตลำดเกิดใหม่	(Emerging	Market)	ทีย่งัมอีตัรำกำรเจรญิเติบโต	และ

เป็นตลำดใหม่ที่ยังสำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก	 ขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจของประเทศเหล่ำนี้ยังต้องพึง่พำกำรส่งออกไปยังประเทศ
อุตสำหกรรมหลัก	 หำกเศรษฐกิจของประเทศอุตสำหกรรมหลัก	 
มีแนวโน้มซบเซำต่อไป	 จึงยำกที่จะเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน	 
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงทำงเศรษฐกิจกำรเกษตรที่อำจเกิดข้ึนประกอบด้วย	
ปัจจัยเสี่ยงภำยนอกประเทศ	และปัจจัยเสี่ยงภำยในประเทศ	ดังนี้

1.1	 ปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการเกษตร
	 กำรที่ประเทศไทยมีอัตรำพึ่งพำกำรส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศสูงถึง
ประมำณ	ร้อยละ	60	ดังนั้น	กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำย่อมส่งผล 
กระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซึ่งปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจกำรเกษตรของประเทศ	ได้แก่

 1.1.1	 เศรษฐกิจโลก	 มีควำมผันผวนจำกภำวะเศรษฐกิจของประเทศผู้น�ำ	 
ซึ่งคำดวำ่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศผู้น�ำมีแนวโน้มขยำยตัวและกำรปรับตัวที่ดีขึ้น	

ด้านวิเคราะห์สถานการณ์
การเกษตรแบบเร่งด่วน
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 1.1.2		ทิศทางระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม	่คือ	กำรแข่งขัน
ในกำรแสวงหำโอกำสทำงเศรษฐกิจที่รุนแรงจำกเศรษฐกิจเกิดใหม	่
กำรสรำ้งสมดุลระหวำ่งมหำอ�ำนำจเก่ำและมหำอ�ำนำจใหม	่กำรรวม
กลุ่มทำงเศรษฐกิจ	และกำรใช้เครื่องมือใหม่ๆ	ในกำรกีดกันกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ	และแสวงหำประโยชน์จำกประเทศอื่น	

	 1.1.3	 ราคาน�า้มนัดิบตลาดโลก รำคำน�ำ้มนัในตลำดโลก 
ยังคงทรงตัว	 และอำจมีแนวโน้มลดลง	 เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกยังเติบโตไม่มำก	 โดย 
รำคำน�้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปี	2558	คำดว่ำมีแนวโน้มอยู่ในช่วง	40	–	50	เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบำร์เรล

 1.1.4	 อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คำดว่ำอัตรำแลกเปลี่ยน 
มีควำมผันผวนในกรอบแคบๆ	ระหวำ่ง	32.00	–	34.00	บำทต่อเหรียญสหรัฐ	

 1.1.5	 ดัชนีราคาอาหารโลก	 แนวโน้มระดับดัชนีรำคำอำหำรโลกในปัจจุบัน
ค่อนข้ำงทรงตัว	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกำรเกษตรไม่มำก	 และคำดว่ำแนวโน้ม
ในอนำคตจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

	 แนวทำงกำรพัฒนำและมำตรกำรเพ่ือรองรับปัจจัยเสี่ยงภำยนอกประเทศ	
ประกอบด้วย	กำรติดตำมควำมผันผวนจำกภำวะเศรษฐกิจของประเทศผู้น�ำ	ที่มีแนวโน้ม
ขยำยตัวและกำรปรับตัวที่ดีข้ึน	 และระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่	 ที่มีกำรแข่งขันที่รุนแรง 
จำกเศรษฐกิจเกิดใหม่	 รวมถึงกำรหำมำตรกำรหรือเครื่องมือดูแลควำมผันผวนของ 
อัตรำแลกเปลี่ยน	เพื่อลดควำมเสี่ยงแก่ผู้ส่งออกสินคำ้และบริกำร

1.2	 ปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการเกษตร
	 ประเทศไทย	มีประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ	่และผลิตสินค้ำเกษตร 
ที่มีควำมหลำกหลำย	 ท�ำให้มีควำมแตกต่ำงของกำรผลิตและบริหำรจัดกำรของแต่ละพืช	
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยมีปัจจัยภำยในที่ส�ำคัญ	ดังต่อไปนี	้

	 1.2.1	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ปัญหำภัยแล้ง	 ส่งผลให้
ปริมำณน�้ำในเข่ือนหลักที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 เขื่อนภูมิพล	 สิริกิต์ิ	 และ 
เข่ือนอื่นๆ	 ลดลง	 ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อกำรขยำยตัวของ 
กำรผลิตในภำคเกษตร	โดยจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ของเกษตรกร	
กำรบริโภคภำคเอกชน	 และกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจโดยรวม 
ของประเทศ	

 1.2.2	 แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร	ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตร 
ที่เกษตรกรขำยได	้ณ	ไร่นำ	เช่น	ข้ำว	มันส�ำปะหลัง	ยำงพำรำ	ปำล์มน�้ำมัน	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว	์ 
และพืชส�ำคัญอื่นๆ	 ยังคงมีระดับรำคำทรงตัว	 ถึงแม้ว่ำระดับรำคำในตลำดโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นก็ตำม	แต่ตลำดภำยในประเทศต้องใช้เวลำปรับตัวอยู่ระยะหนึ่ง	
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	 1.2.3	การส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้ารวม	สินคำ้เกษตรเป็นสินคำ้หลักที่มี
ศกัยภำพสูงในกำรสง่ออก	ซึง่จ�ำเปน็ต้องขยำยฐำนทำงกำรตลำดรองรับใหก้วำ้งขวำงมำก
ยิ่งข้ึน	 และพัฒนำคุณภำพสินค้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด	 จึงต้องมีกำร
ควบคุมดูแลและตรวจสอบ	เพื่อให้มั่นใจวำ่สินคำ้ของไทยมีคุณภำพปลอดภัยต่อผู้บริโภค

	 1.2.4	 คู ่แข่งทางการตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตร	 ประเทศไทย 
มีกำรส่งออกสินค้ำข้ำว	 มันส�ำปะหลัง	 ยำงพำรำ	 และอื่นๆ	 เป็นอันดับต้นๆ	 ของโลก	 
แต่ในปัจจุบันมีประเทศคู่แข่งขันส่งออกเพิ่มขึ้น	เช่น	เวียดนำม	พม่ำ	และกัมพูชำ	

	 1.2.5	แรงงานภาคการเกษตร	มีแนวโน้มแรงงำนภำคกำรเกษตรยังขำดแคลน
เป็นจ�ำนวนมำก	 และแนวโน้มอำยุของเกษตรกรสูงข้ึน	 โดยจ�ำนวนแรงงำนเกษตรลดลง
จำก	18.90	ลำ้นคน	ในป	ี2542	เหลือ	16.20	ล้ำนคน	ในปี	2556	และสัดส่วนผู้สูงอำยุ 
ต่อประชำกรเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ	 22.8	 ในปี	 2542	 เป็นร้อยละ	 34.79	 
ในปี	2556	ดังนั้น	ปัญหำแรงงำนภำคเกษตรจึงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

	 1.2.6	 การสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร	 ที่ผ่ำนมำกำรวิจัยและพัฒนำ	
(R&D)	 ทำงกำรเกษตรทั้งภำครัฐและเอกชนมีน้อย	 จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรเกษตรให้มำกขึ้น	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ผู้บริโภคทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพสินค้ำ	

	 1.2.7	 หนี้ครัวเรือนภาคเกษตร/นอกภาคเกษตร	 และหนี้สาธารณะของ
ประเทศไทย	(Public	Debt)	พบว่ำ	หนี้สินครัวเรือนทั้งภำคเกษตรและนอกภำคเกษตร
อยู่ในอัตรำที่สูงพอสมควร	ขณะที่หนี้สำธำรณะของประเทศ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	
คงค้ำงจ�ำนวน	 5,623,973.83	 ล้ำนบำท	 หรือร้อยละ	 45.84	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ	ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปกติ

แนวทางการพัฒนาและมาตรการเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ
	 1)	 กำรปรับตัวในกำรใช้น�้ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 และเตรียมควำมพร้อม
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ	กรณีเกิดปัญหำภัยแล้ง

	 2)		รักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำเกษตร	 ด้วยกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง
อปุสงค์และอปุทำนพร้อมทัง้พัฒนำคณุภำพสนิค้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด	
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 เพื่อยกระดับรำคำ	สร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภค	และเพิ่มขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน	

	 3)		พัฒนำและให้องค์ควำมรู้แก่แรงงำนภำคกำรเกษตร

	 4)		เร่งรดั	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุกำรสร้ำงนวตักรรมทำงกำรเกษตร	ด้วยกำรเพ่ิม 
งบประมำณและค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ	(R&D)	ทำงกำรเกษตรทั้งภำครัฐและเอกชน

	 5)		ภำครฐัควรมมีำตรกำรและนโยบำยในกำรลดภำระหนีค้รวัเรอืนภำคเกษตร/
นอกภำคเกษตร	และหนี้สำธำรณะของประเทศ
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	 นอกจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภำยนอกประเทศ	 และภำยในประเทศแล้ว	 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ยังได้วิเครำะห์ผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
ต่อเศรษฐกิจกำรเกษตรในปี	2558	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

2.		 การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ	
2.1		 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
	 กำรวิ เครำะห ์สถำนกำรณ์ภัยพิบั ติทำงธรรมชำติ 
ต่อภำคเกษตร	 ในประเด็นส�ำคัญ	 คือ	 พื้นที่ควำมเสียหำย	 และ 
มูลคำ่ควำมเสียหำย	ในรอบปี	2558	มีผลกำรวิเครำะห์ฯ	ดังนี้

	 2.1.1	 สถานการณ ์ฝนทิ้ งช ่ วง	 ข ้อมูล	 ณ	 วันที	่ 
30	 กันยำยน	 2558	 พบว่ำ	 มูลค่ำควำมเสียหำยประมำณ	 
7,645.33	 ล ้ำนบำท	 จ�ำแนกควำมเสียหำยเป ็นสินค ้ำข ้ำว	 
1,168.84	 ล้ำนบำท	 จำกพ้ืนที่เสียหำย	 251,956	 ไร่	 คิดเป็น
ปริมำณผลผลิต	 141,385.36	 ตัน	 พืชไร่	 6,450.71	 ล้ำนบำท	 จำกพ้ืนที่เสียหำย	 
807,593	ไร	่คิดเป็นปริมำณผลผลิต	4,609,263.59	 ตัน	และพืชสวน	25.78	ล้ำนบำท	
จำกพื้นที่เสียหำย	3,468	ไร่	คิดเป็นปริมำณผลผลิต	1,192.94	ตัน	(ตำรำง	1)

ตาราง	1 มูลคำ่ควำมเสียหำย	พื้นที่เสียหำย	และปริมำณผลผลิตจำกภัยแล้ง	(ฝนทิ้งช่วง)	

รายการสินค้าเกษตร พื้นที่เสียหาย(ไร่) ปริมาณผลผลิต	(ตัน) มูลค่าเสียหาย(ล้านบาท)

ข้ำว 251,956.00	 141,385.36	 1,168.84	

พืชไร่ 807,593.00	 4,609,263.59	 6,450.71	

พืชสวน 3,468.00	 1,192.94	 25.78	

รวม 1,063,017.00	 4,751,481.89	 7,645.33	
ที่มา	:	 ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบติัด้ำนกำรเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และจำกกำรค�ำนวณของศูนย์ปฏบิติักำร 
	 เศรษฐกิจกำรเกษตร	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	2558

	 2.1.2	 สถานการณ์อุทกภัย	 ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 30	 กันยำยน	 2558	 
พบว่ำ	 มีมูลค่ำควำมเสียหำยประมำณ	 666.85	 ล้ำนบำท	 ซ่ึงสำมำรถจ�ำแนก 
ควำมเสียหำยเป็นสินค้ำข้ำว	646.06	ล้ำนบำท	จำกพื้นที่เสียหำย	181,421	 ไร่	 
คิดเป็นปริมำณผลผลิต	77,576.14	ตัน	พืชไร่	13.70	ล้ำนบำท	จำกพื้นที่เสียหำย	 
2,579	ไร	่คิดเป็นปริมำณผลผลิต	2,260.16	ตัน	และพืชสวน	7.09	ล้ำนบำท	
จำกพื้นที่เสียหำย	716	ไร่	คิดเป็นปริมำณผลผลิต	194.59	ตัน	(ตำรำง	2)
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ตาราง	2	มูลค่ำควำมเสียหำย	พื้นที่เสียหำย	และปริมำณผลผลิตจำกอุทกภัย

รายการสินค้าเกษตร พื้นที่เสียหาย	(ไร่) ปริมาณผลผลิต	(ตัน) มูลค่าเสียหาย	(ล้านบาท)

ข้ำว 181,421.00 77,576.14 646.06

พืชไร่ 2,579.00 2,260.16 13.70

พืชสวน 716.00 194.59 7.09

รวม 184,716.00 80,030.89 666.85
ที่มา	: ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภยัพิบติัด้ำนกำรเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และจำกกำรค�ำนวณของศูนย์ปฏบิติักำร 
	 เศรษฐกิจกำรเกษตร	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	2558

 2.1.3		มาตรการการช่วยเหลือ	 ประกอบด้วย	 กำรจ้ำงแรงงำนช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำ	 กำรช่วยเหลือสมำชิก
สหกรณ์ที่ประสบภัยแล้ง	ปี	2558	กำรสนับสนุนเครื่องสูบน�้ำ	กำรสนับสนุนรถบรรทุกน�้ำ	
และกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง

2.2		ผลกระทบเศรษฐกิจการเกษตร	กรณีขอความร่วมมือ 
	 ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�า้แม่กลอง
	 จำกสถำนกำรณ์ภัยแล้ง	 น�ำมำซึ่งควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจและสังคม	 
ทั้งทำงด้ำนกำรขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรเกษตร 
ที่ต้องพ่ึงพำแหล่งน�้ำ	 ที่ผ่ำนมำประเทศไทยประสบกับปัญหำภัยแล้งมำโดยตลอด	 
โดยข้อมูลจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ	รำยงำนวำ่ปริมำณน�้ำฝนสะสมปี	2557	ต�่ำกว่ำค่ำปกต ิ
อย่ำงมำก	 เมื่อเทียบกับปี	 2556	 ประกอบกับกรมชลประทำนรำยงำนสถำนกำรณ์ 
น�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำขนำดใหญ่	 และขนำดกลำง	 ปี	 2557	 น้อยกว่ำปี	 2556	 ถึง	 
5,310	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	ปัญหำดังกล่ำว	น�ำมำสู่มำตรกำร	“งดส่งน�้ำเพื่อกำรเพำะปลูก
ข้ำวนำปีต่อเนื่องและข้ำวนำปรังในพ้ืนที่ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำและแม่กลอง	 รวม	 26	 จังหวัด”	
เนื่องจำกปริมำณน�้ำต้นทุน	 ไม่เพียงพอสนับสนุนพ้ืนที่เพำะปลูกในช่วงฤดูแล้ง	 รัฐบำล 
จึงมีมำตรกำรช่วยเหลือ	2	มำตรกำร	ดังนี้

 มาตรการหลักของโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง	 
ปี	 2557/2558	 ซึ่งเป็นกำรจ้ำงแรงงำนโดยมีเป้ำหมำย	 44,388	 รำย	 แยกเป็น	 
1)	 ลุ ่มน�้ำเจ้ำพระยำ	 35,337	 รำย	 และ	 2)	 ลุ ่มน�้ำแม่กลอง	 9,051	 รำย	 และ 
มำตรกำรเสริม	 6	 กิจกรรม	 ประกอบด้วย	 กำรฝึกอำชีพ	 กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช
ตระกูลถั่ว	 กำรส่งเสริมอำชีพด้ำนปศุสัตว์	 กำรส่งเสริมอำชีพด้ำนประมง	 กำรฝึกอำชีพ 
ดำ้นกำรเกษตรและด้ำนอื่นๆ	(กศน.)	และกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

รายงานประจ�าปี	2558
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร124



	 2.2.1	 ผลกระทบมหภาคจากการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง

	 	 	 จำกแผนกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรัง	ปีกำรเพำะปลูก	2556/57	มีเปำ้หมำย
ปลูกข้ำวนำปรัง	 10.82	 ล้ำนไร่	 แต่พบว่ำมีกำรปลูกข้ำวนำปรังทั้งสิ้น	 15.92	 ล้ำนไร่	 
ได้รับผลผลิต	 9.55	 ล้ำนตัน	 โดยรัฐบำลจ่ำยเงินอุดหนุนตำมนโยบำยรับจ�ำน�ำข้ำว 
ทั้งหมด	 143,280	 ล้ำนบำท	 และในปีเพำะปลูก	 2557/58	 รัฐบำลได้จ�ำกัดพ้ืนที่ 
กำรเพำะปลูกข้ำวนำปรังให้เหลือ	 6	 ล้ำนไร่	 คำดว่ำจะได้ผลผลิต	 3.6	 ล้ำนตัน	 ทั้งนี	้ 
หำกมีนโยบำยรับจ�ำน�ำข้ำว	 รัฐจะต้องจ่ำยเงินอุดหนุนจ�ำนวน	 54,000	 ล้ำนบำท	 
ผลจำกกำรลดพื้นที่เพำะปลูกดังกล่ำวท�ำให้ประหยัดงบประมำณได้	89,280	ล้ำนบำท

	 	 	 เมื่อพิจำรณำเฉพำะเขตลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำและลุ่มน�้ำแม่กลอง	ในปีกำรเพำะปลูก	 
2557/58	 พบว่ำ	 เกษตรกรท�ำนำปรังทั้งสิ้น	 6.34	 ล้ำนไร่	 ซึ่งเกินกว่ำแผนที่วำงไว้	 
2.07	 ล้ำนไร่	 คิดเป็นผลผลิตส่วนเกินจำกแผนที่ต้ังไว้	 3.8	 ล้ำนตัน	 ทั้งนี้หำกรัฐบำล 
ยังด�ำเนินนโยบำยรับจ�ำนวนข้ำวจะท�ำให้รัฐบำลต้องจ่ำยเงินอุดหนุนเพิ่ม	57,000	ล้ำนบำท

	 	 	 นอกจำกนี้	 กำรที่เกษตรกรยังคงปลูกข้ำวนำปรังในปีกำรเพำะปลูก	
2557/58	 ทั้งที่รัฐประกำศมำตรกำรงดกำรส่งน�้ำ	 ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลผลิต 
เพียงร้อยละ	 37.13	 เทียบกับผลผลิตในปีที่ผ่ำนมำ	 หรือคิดเป็นมูลค่ำควำมสูญเสีย 
จำกกำรลงทุนของเกษตรกรเป็นเงิน	22,625.9	ล้ำนบำท

	 	 	 ผลกระทบจำกกรณีขอควำมร่วมมือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปรัง	 พบว่ำ	 
รำยได้เฉลี่ยจำกกำรท�ำนำปรังลดลงครัวเรือนละ	 70,268	 บำท	 ท�ำให้รำยได้จำกนำปรัง
ของครัวเรือนเกษตรทั้งลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำและลุ่มน�้ำแม่กลองลดลงรวม	27,462	ล้ำนบำท	 
จะท�ำให้กำรบริโภคของครัวเรือนเกษตรลดลง	 25,631	 ล้ำนบำท	 (ภำยใต้ข้อสมมติ 
ควำมโน้มเอียงในกำรใช้จ่ำยหน่วยสุดท้ำย	 =	 0.9333	 จำกกำรลงพื้นที่ภำคสนำม)	 
ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศหรือ	 GDP	 ลดลงเป็นมูลค่ำโดยรวม	
58,539	ล้ำนบำท	แต่หำกเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือจำกรัฐบำลในโครงกำร	1	ต�ำบล	 
1	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	3,052	ลำ้นบำท	กำรจำ้งงำนในพื้นที	่2	ลุ่มน�้ำ	จ�ำนวน	399.5	ล้ำนบำท	 
และกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชที่แจก	 จ�ำนวน	 222.5	 ล้ำนบำท	 รวมเป็นเงินช่วยเหลือ 
ทั้งสิ้น	3,674	ล้ำนบำท	จะท�ำให้รำยได้จำกกำรท�ำนำปรังสุทธิลดลง	23,788	ล้ำนบำท	และ
กำรบริโภคของครัวเรือนลดลง	22,202	ลำ้นบำท	
ส่งผลให้	GDP	ลดลง	50,707	ล้ำนบำท

	 2.2.2	 ผลกระทบจากการลดพ้ืนทีป่ลูก
ข้าวนาปรังที่มีต่อครัวเรือนเกษตรกร

	 	 	 เพ่ือสะท้อนภำพสถำนกำรณ์จรงิ
ในระดับครัวเรือน	 ได้ท�ำกำรส�ำรวจภำคสนำมใน
พื้นที่ลุ่มน�้ำเจำ้พระยำ	และลุ่มน�้ำแม่กลอง	โดยกำร
สัมภำษณ์เกษตรกร	จ�ำนวน	281	รำย	ในจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยำ	 ลพบุรี	 สิงห์บุรี	 และนครปฐม	 โดยเก็บข้อมูล
เกษตรกร	 43	 62	 130	 และ	 46	 รำย	 ตำมล�ำดับ	 ผลกำรส�ำรวจ 
พบว่ำ	 เกษตรกรทั้ง	 4	 จังหวัด	 มีพ้ืนที่เพำะปลูกทั้งหมด	 8,725	 ไร่	 
แบ่งเป็นพื้นที่นำปรัง	7,644	ไร่	คิดเป็น	ร้อยละ	87.61	ของพื้นที่เพำะปลูก	 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง	 ร้อยละ	 37.7	 ของเกษตรกร 
ที่สัมภำษณ์ทั้งหมด	ส่วนเกษตรกรที่เช่ำที่ดิน	มีค่ำเช่ำที่ดินเฉลี่ยไร่ละ	618	บำท

	 	 	 จำกกรณีขอควำมร่วมมือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปรัง	 ผลกำรส�ำรวจพบว่ำ	 
เกษตรกรร้อยละ	69	งดกำรปลูกนำปรังทั้งหมด	โดยร้อยละ	8	งดท�ำนำปรังบำงส่วน	และ
ร้อยละ	23	ยงัคงท�ำนำปรงัในปรมิำณเท่ำเดมิ	โดยเกษตรกรทีง่ดท�ำนำปรงัทัง้หมดให้เหตุผล 
ว่ำปริมำณน�้ำในกำรเพำะปลูกไม่เพียงพอ	 อำจก่อให้เกิดผลเสียจำกกำรปลูกนำปรัง	 
ในขณะที่เกษตรกรที่ยังคงท�ำนำปรังคำดกำรณ์ว่ำจะได้รับน�้ำจำกชลประทำนและพ่ึงพำน�้ำฝน	 
ในดำ้นควำมช่วยเหลือของภำครัฐ	พบว่ำ	มีเกษตรกรร้อยละ	23.13	 ได้รับควำมช่วยเหลือ 
จำกรัฐ	 ในจ�ำนวนนี้จ�ำแนกเป็นกำรสนับสนุนด้ำนเมล็ดพันธุ ์พืช	 ร ้อยละ	 38.46	 
ดำ้นโครงกำร	1	ล้ำนบำท	1	ต�ำบล	ร้อยละ	36.92	กำรจ้ำงงำนร้อยละ	12.31	และอื่นๆ	 
(ด้ำนปศุสัตว์	 แหล่งน�้ำ	 ฝึกอำชีพ)	 ร้อยละ	 12.31	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในพ้ืนที่ที่ท�ำกำรศึกษำ	 
พบวำ่	กำรขำดแคลนน�้ำท�ำให้กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชไม่ประสบควำมส�ำเร็จเทำ่ที่ควร

	 2.2.3		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 	 กำรจัดสรรควำมช่วยเหลอื	ควรด�ำเนนิกำรให้ครอบคลมุกับเกษตรกร
ทีไ่ด้รบัผลกระทบทัง้หมดและประชำสมัพันธ์ให้เกษตรกรเหน็ถงึต้นทนุทีส่ญูเสยีไปจำกกำร
ปลูกข้ำวนำปรังในช่วงภัยแล้ง	 รวมทั้งกำรสร้ำงอำชีพนอกภำคกำรเกษตรที่ยั่งยืนเพ่ือให้
เกษตรกรมีรำยได้ในช่วงฤดูแล้ง	ตลอดจนมีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอยำ่งบูรณำกำร

3.		 การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ
3.1		การวิเคราะห์ค่าเงินบราซิลกับมุมมองการส่งออกน�้าตาลของไทย
	 กำรอ่อนค่ำเงนิของประเทศผู้ส่งออกนบัเป็นผลดต่ีอกำรส่งออกสนิค้ำได้มำกข้ึน	
ซึ่งในช่วง	5	ปี	ที่ผ่ำนมำ	ค่ำเงินเรียลของบรำซิล	และเงินบำทของไทย	ซึ่งเป็นคู่แข่งส่งออก
น�้ำตำลมำกเป็นอันดับ	1	และ	2	ของโลก	ปรับตัวลดลงอยำ่งต่อเนื่อง	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรจึงได้วิเครำะห์ผลกระทบอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่อกำรส่งออกน�้ำตำลทรำย
เชิงเปรียบเทียบของทั้งสองประเทศ	ผลกำรวิเครำะห์	พบว่ำ	

	 ค่ำเงินเรียลในปี	 2554	และ	2558	มีแนวโน้มอ่อนคำ่ลง	 จำก	1.6	 เรียลต่อ 
เหรียญสหรัฐในปี	 2554	 เป็น	 2.6	 เรียลต่อเหรียญสหรัฐ	 ในปี	 2558	 มีสำเหตุจำก 
กำรขำดดุลกำรช�ำระเงินระหว่ำงประเทศ	 และปัจจัยอื่นๆ	 ทำงเศรษฐกิจกำรอ่อนค่ำเงิน 
นับเป็นโอกำสให้บรำซิลส่งออกน�้ำตำลทรำยได้มำกขึ้น	 แต่เนื่องจำกมีกำรน�ำไปผลิตเป็น 
เอทำนอลใช้ในประเทศมำกขึ้น	ประกอบกับรำคำน�้ำตำลตลำดโลกค่อนข้ำงทรงตัว	ส่งผล 
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ให้มลูค่ำกำรส่งออกน�ำ้ตำลทรำย
ลดลง	จำกที่เคยส่งออกได้สูงสุด	 

1.5	 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ	 ในปี	 
2554	 เหลือ	 0.96	 หม่ืนล้ำนเหรียญ 

สหรฐั	ในปี	2557	ขณะทีป่ระเทศไทยส่งออก 
สูงสุด	 0.42	 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐในปี	 2555	 

ลดลงเหลือ	0.29	หมื่นลำ้นเหรียญสหรัฐในปี	2557

มูลค่าการส่งออกน�า้ตาลของบราซิล	และไทย	ตั้งแต	่ปี	2553	–	2557	
หน่วย	:	พันเหรียญสหรัฐ

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557
บรำซิล 12,951,279 15,154,129 13,030,316 12,013,920 9,616,253
ไทย 2,373,068 3,883,822 4,273,418 3,151,792 2,944,940

ที่มา	:	 Sources	:	ITC	calculations	based	on	US	Census	Bureau	statistics	since	January,	2014.

	 ส่วนกำรวิเครำะห์อุปสงค์กำรส่งออกน�้ำตำลทรำยต่ออัตรำแลกเปลี่ยนเงินของ 
บรำซิลและไทย	พบว่ำ	หำกค่ำเงินเรียลอ่อนคำ่ลงจำก	2.5	–	3.5	เรียลต่อเหรียญสหรัฐ	
จะส่งผลให้บรำซิลส่งออกในปริมำณเพ่ิมข้ึน	 โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกในรำคำซ้ือขำย 
ล่วงหนำ้ตลำดนิวยอร์ค	9.60	–	14.70	พันลำ้นเหรียญสหรัฐ	ขณะที่ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลง 
จำก	 31	 -	 34	 บำทต่อเหรียญสหรัฐ	 จะส่งให้ปริมำณส่งออกเพ่ิมข้ึน	 คิดเป็นมูลค่ำ 
ตำมรำคำซื้อขำยล่วงหนำ้ตลำดนิวยอร์ค	3.1	-	3.7	พันลำ้นเหรียญสหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงค่าเงินเรียลที่มีต่อมูลค่าการส่งออกน�า้ตาลไปตลาดโลก

ค่าเงินบาท
(บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าส่งออกน�า้ตาล
(พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ค่าเงินเรียล
(เรียลต่อเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าการส่งออกน�า้ตาล
(พันล้านเหรียญสหรัฐ)

31.00 3.10 2.50 9.60
32.00 3.40 2.70 9.90
33.00 3.50 3.00 11.20
34.00 3.70 3.50 14.70

ที่มา	:		จำกค�ำนวณของศูนย์ปฏิบัติกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร	2558
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สศก. ร่วมจัดประชุม Working towards more  
resilience and climate friendly agriculture
	 วันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2558	 นายคนิต	 ลิขิตวิทยาวุฒิ	 
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 Working	 towards	 more	 resilience	
and	 climate	 friendly	 agriculture	ณ	 โรงแรมพูลแมน	 บางกอก	 
คิงเพาเวอร์	 กรุงเทพฯ	 เพื่อหารือให้ค�าแนะน�าต่อกรอบการด�าเนินงาน 
ภายใต้ความร่วมมือ	GRA	และติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน 
ภายใต้ความร่วมมือ	 GRA	 ของประเทศไทย	 รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการด�าเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกและสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของภาคเกษตรในระดับ
เกษตรกรจากนา	 ๆ	 ประเทศ	 ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการการระหว่างนักวิจัยและผู้จัดท�านโยบายในระดับภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกต่อไป
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การประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน ASEAN Food 
Security Information System ครั้งที่ 13
	 วันที่	 31	 มีนาคม	 2558	 นายเลอศักดิ์	 ริ้วตระกูลไพบูลย์	
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการด�าเนินงาน	 ASEAN	 Food	 Security	 Information	
System	 ครั้งที่	 13	ณ	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	 ดินแดง	 กรุงเทพฯ	 
จัดโดยส�านักเลขานุการโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือความมั่นคง 
ทางด้านอาหารแห่งภาคพ้ืนอาเซียน	 (AFSIS)	 น�าโดย	 นายมณฑล	 
เจียมเจริญ	 ผู้จัดการโครงการฯ	 จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน	
ASEAN	Food	Security	Information	System	ครั้งที	่13	(13th	AFSIS	 
Focal	 Point	 Meeting)	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานและพิจารณา
แผนงานปี	2558	พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาการจัดตั้ง	AFSIS	
ให้เป็นองค์การถาวร	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการจากประเทศสมาชิก	ASEAN+3	รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ส�านักเลขานุการ	AFSIS	เข้าร่วม
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สศก. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
ในหัวข้อ “คนไทย ไร้ผู้ขาดสารอาหาร”
	 วันที่	2-	6	เมษายน	2558	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้ร่วมมือกับองค์การอาหารและเกษตร	 (Food	 and	 Agriculture	 
Organization:	FAO)	ภายใต้โครงการ	Save	Food	Network	Asia	and	 
the	Pacific:	SFNET)	เป็นผูแ้ทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เข้าร่วม 
จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคล	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
ทรงมพีระชนมายคุรบ	60	พรรษา	ในหวัข้อ	“คนไทย	ไร้ผูข้าดสารอาหาร”	
ณ	 จังหวัดน่าน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
มหามงคล	 และส่งเสริมพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของความมั่นคงอาหารและโภชนาการ	 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์บริบทใหม่ของโลกในการให้ความส�าคัญของการสูญเสีย
อาหารในขั้นตอนต่างๆ	ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงผู้บริโภค	(Save	Food)	
เพ่ือเพ่ิมความเป็นไปได้ของการเข้าถงึอาหารในส่วนของประชากรผู้ยากไร้	
ทั้งนี้	สศก.	ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่องความมั่นคงอาหาร	และเก็บข้อมูล
ดัชนีมวลกาย	(Body	Mass	Index:	BMI)	ของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ	
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การเสวนา เรื่อง ทางออกเกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง
	 วันที่	13	กรกฎาคม	2558	นายปีติพงศ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานเปิดการเสวนา	
“ทางออกเกษตรกรไทย	ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง”	ณ	ห้องประชุม	115	ชั้น	1	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ	 โดยส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	จดัข้ึนเพ่ือระดมความคิดเหน็และรบัฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ทีเ่ก่ียวข้องด้านการผลติ	ด้านนโยบาย	ด้านการวางแผนการบรหิาร
จัดการน�า้	เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบกับ
ภาวะภัยแล้งของการเพาะปลูกข้าวนาป	ีปี	2558/59

	 ในการนี	้นายเลอศักดิ	์ริว้ตระกูลไพบลูย์	เลขาธกิารส�านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร	เป็นผู้ด�าเนนิการเสวนา	โดยมผู้ีทรงคณุวฒิุร่วมระดม 
ความคดิเหน็	ได้แก่	ดร.นิพนธ์	พวัพงศกร	นกัวชิาการเกียรติคณุ	สถาบนั 
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 ผศ.ดร.อานนท	์ สนิทวงศ	์ณ	 อยุธยา	 
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
รศ.ดร.เสร	ีศุภราทติย์	ผูอ้�านวยการศูนย์การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและ 
ภยัพิบติั	มหาวทิยาลยัรงัสติ	ดร.ทองเปลว	กองจันทร์	ผูอ้�านวยการส�านกั 
บรหิารจัดการน�า้	กรมชลประทาน	นายโอฬาร	พทิกัษ์	อธิบดกีรมส่งเสรมิ 
การเกษตร	รวมทั้งผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม
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การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปีและแนวโน้มปี 2558
	 วนัที	่16	กรกฎาคม	2558	นายเลอศักดิ	์ร้ิวตระกูลไพบลูย์	เลขาธิการส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	
แถลงข่าวแก่สือ่มวลชนถงึภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึง่ปีและแนวโน้มปี	2558	ณ	ห้องประชมุศูนย์ติดตามและ
พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร	ชัน้	3	อาคารศูนย์ปฏบิติัการเศรษฐกิจการเกษตร	โดยภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ในช่วงครึ่งแรกของปี	 2558	 ซึ่งพบว่า	 หดตัวร้อยละ	4.2	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	 2557	จากการ 
หดตัวของสาขาพืชและสาขาบริการทางการเกษตรเป็นหลัก	ขณะที	่สาขาปศุสัตว์	สาขาประมง	และสาขาป่าไม้	 
ยงัขยายตัวได้ด	ีโดยคาดว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2558	จะหดตัวอยูใ่นช่วงร้อยละ	(-4.3)	–	(-3.3)	 
ทั้งนี้	มีคณะผู้บริหารทั้งจากส่วนกลาง	ส่วนผู้ภูมิภาค	นักวิชาการ	และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้ารับฟัง
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สศก. จัดสัมมนาเรื่อง "ศักยภาพการค้าและระบบโลจิสติกส ์
สินค้าเกษตรไทย ระหว่าง ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน"
	 วันที่ 	 10	 สิงหาคม	 2558	 นายคนิต	 ลิ ขิตวิทยาวุฒิ	 
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาเรื่อง	 "ศักยภาพการค้าและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทย	
ระหว่าง	 ไทย	 เวียดนาม	 ลาว	 กัมพูชา	 และสาธารณรัฐประชาชนจีน" 
ณ	 โรงแรมเคยูโฮม	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กรุงเทพฯ	 เพื่อ 
ให้ทราบศักยภาพ	 โอกาสและอุปสรรค	 การค้าสินค้าเกษตรระหว่าง 
ไทย	 เวียดนาม	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	พร้อมเสนอแนะแนวทาง 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าสินค้าเกษตรผ่านแดน	 โดยศึกษา 
เส้นทางขนส่งตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	 5	 
เส ้นทาง	 จากด่านชายแดนไทยผ่านไปยังลาว	 กัมพูชา	 สิ้นสุดที ่
ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก	 
นายชุมเจตน์	 กาญจนเกษร	 อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านเกษตรประจ�า 
กรงุจาการ์ตา	สาธารณรฐัอนิโดนเิซยี,	นางอรทยั	เอือ้ตระกูล	ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการน�าเข้าส่งออกสนิค้าเกษตร,	นายศักดา	ศรีนเิวศน์	และนางอรนชุ	
ผการัตน์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินทรา	แม่โขง	จ�ากัด	เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนา
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สศก. รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  
ครั้งที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
	 วันที่	 9	 กันยายน	 2558	 นายสุรศักดิ์	 พันธ์นพ	 
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้รับเกียรติ 
เป็นตัวแทนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สศก.)	 เข้ารับ
รางวลัองค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิในการบรหิารจัดการด้านการเงนิ 
การคลัง	 ครั้งที่ 	 2	 ประจ�าป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 
ณ	 ตึกสันติไมตร	ี ท�าเนียบรัฐบาล	 โดยกรมบัญชีกลางพิจารณา
ประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม	 
ซึ่ง	 สศก.	 ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย	 จาก	 

พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	ประธานในพิธี
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สศก. ร่วมลงพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
	 วันที่	 1	 ตุลาคม	 2558	 พลเอกฉัตรชัย	 สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
พร้อมคณะ	 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้ามันส�าปะหลังโครงการภัยแล้ง	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดก�าแพงเพชร 
กล่าวต้อนรับ	

	 ในการนี้	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รักษาราชการแทนเลขาธิการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมนางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 รองเลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย	โดย	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ลงพ้ืนที่จุดที่ต้ังแปลงส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่	 ต.บ่อถ�้า	 อ.ขานุวรลักษบุรี	 และ	 
ต.ระหาน	 อ.บึงสามัคคี	 เพ่ือพบปะเกษตรกร	 และรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่างๆ	จากเกษตรกร
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การประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559
	 วันที่	29	ตุลาคม	2558	พลเอกฉัตรชัย	สาริกัลยะ	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา	
เรือ่ง	นโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปี	2559	
ณ	โรงแรมรามาการ์เดนส์	โดยมี	นายธีรภทัร	ประยรูสทิธิ	ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ	์กล่าวรายงาน

	 ในการนี้	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	น�าโดย	นายสุรพงษ	์
เจียสกุล	เลขาธิการ	และรองเลขาธิการ	ได้แก่	นายคนิต	ลิขิตวิทยาวุฒ	ิ 
และนางสาวจรยิา	สทุธไิชยา	รว่มประชุมในครัง้นีด้ว้ย	โดยการประชมุครัง้นี้	 
นอกจากชี้แจงแนวทางการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค
แล้ว	 ยังมีการเสวนาการบูรณาการงานเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาวิกฤต
ภัยแล้ง	ปี	2558/59	การรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับงานส�าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ	์ทั้งเรื่อง	IUU	พ.ร.บ.	การยางแห่งประเทศไทย	และ
เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย	 รวมทั้งการเสวนาการบูรณาการการท�างาน
ของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ของกระทรวงเกษตรฯ	 ในเรื่องแนวทาง
การลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 
ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 และเรื่องฐานข้อมูล 
และศูนย์เรียนรู้

	 ทั้งนี้	 มีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ	 และหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค	
ได้แก่	 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	 เกษตรจังหวัด	 สหกรณ์จังหวัด	 
ประมงจังหวัด	 ปศุสัตว์จังหวัด	 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด	 รวมถึงหัวหน้า 
ส่วนราชการอื่นๆ	และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม	ประมาณ	1,000	คน
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การประชุมชี้แจงผลปฏิบัติงานปี 2558 
และแผนปฏิบัติงานประจ�าปี 2559
	 วนัที	่14	พฤศจิกายน	2558	นายสรุพงษ์	เจยีสกุล	เลขาธกิาร
ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานเปิดการประชมุชีแ้จงผลการ
ปฏิบัติงานป	ี2558	และแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	2559	ของส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	ณ	 ห้องประชุมพ่ึงบุญชั้น	 8	 อาคารส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	 เพ่ือชี้แจงผลการด�าเนินงานและแผนปฏิบัติงาน 
ให้แก่ผู้บรหิารและบคุลากรของส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรได้รบัทราบ
และร่วมเสนอข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของส�านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตรต่อไป	 โดยมีนางเสาวนีย์	 นทีทวีวัฒน์	 รักษาการ 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 กล่าวรายงาน	 ทั้งนี้	 
มีคณะผู้บริการ	 ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นร่วมกัน
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The 3rd Meeting of Ad-hoc Task Force in Developing  
AFSIS into Permanent Mechanism The 3rd  
Workshop on Forecasting Model Activity and 
The Final Workshop for Agricultural Market  
Information System (AMIS) Project
	 วนัที	่23	พฤศจกิายน	2558	นายสรุพงษ์	เจยีสกุล	เลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิดการประชุม	 The	 3rd 
Meeting	 of	 Ad-hoc	 Task	 Force	 in	 Developing	 AFSIS	 into	 
Permanent	Mechanism	 The	 3rd	 Workshop	 on	 Forecasting	
Model	Activity	and	The	Final	Workshop	for	Agricultural	Market	
Information	System	(AMIS)	Project	ณ	ห้องกมลฤด	ีโรงแรมสโุกศล	
เขตพญาไท	 กรุงเทพฯ	 ซึ่ง	 ส�านักเลขานุการ	 AFSIS	 ได้ร่วมกับ	 FAO	 
จัดข้ึนเพ่ือปรกึษาหารอืปรบัปรงุแนวทางในการพัฒนา	AFSIS	เป็นองค์กร 
ถาวร	ตามมติของที่ประชุม	15th	AMAF+3	ณ	 เมืองมะนิลา	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	 พร้อมทั้งน�าเสนอแบบจ�าลองการพยากรณ์ทางด้านการผลิต
ข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร	ให้กับประเทศสมาชิก	ASEAN	ตลอดจน
ใน	FAO	ภายใต้ความร่วมมือของ	AMIS	เสนอผลงานการพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลทางด้านสถิติการเกษตรในระดับภูมิภาคอีกด้วย
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รธก. สศก. เปิดการสัมมนา ศักยภาพการผลิต 
การตลาด ของสหกรณ์การเกษตรฯ
	 วันที่ 	 14	 ธันวาคม	 2558	 นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ	์ 
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิด 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	ศักยภาพการผลิต	การตลาด	ของสหกรณ์ 
การเกษตร	 ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ณ	 โรงแรม 
เดอะพาร์ค	 จังหวัดพิษณุโลก	 โดยมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	
กล่าวต้อนรับ	 เพ่ือให้ภาคส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบผลการศึกษาวิจัย	
เรื่องการศึกษาศักยภาพการผลิต	 การตลาดของสหกรณ์การเกษตร	 
และน�าไปสู่การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ในการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร	จ�านวน	41	สหกรณ์	และสมาชิกสหกรณ์	
สหกรณ์ละ	25	ราย	รวม	1,151	ราย	ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาก�าหนดนโยบายและมาตรการที่ช ่วยสนับสนุนและ 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สหกรณ์การเกษตรของไทย 
สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงได้รับทราบแนวทาง
การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์การเกษตร	 และ
เกษตรกร	 ให้มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต	 และการตลาด	 สามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 การสัมมนาดังกล่าว	 จัดข้ึน
ระหว่างวันที่	 14	 -	 15	 ธันวาคม	 2558	 มีผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ	 
ทางภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาจาก	12	จังหวัด	รวม	110	ราย
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อัตราก�าลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�า/พนักงานราชการ

กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตสน. : กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศสส. : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

สวศ. : ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กนผ. : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ศปผ. : ศูนย์ประเมินผล

สลก. : ส�านักงานเลขานุการกรม

กศป. : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ศปศ. : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการกษตร

ศบก. : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการกษตร

สศท.1-12 : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 1-12

อัตราก�าลังแยกตามวุฒิการศึกษา

อัตราก�าลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�า/พนักงานราชการ

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2559

อัตราก�าลังของข้าราชการ 662 อัตรา มีคน 604 อัตรา
อัตราก�าลังของลูกจ้างประจ�า 119 อัตรา มีคน 119 อัตรา
อัตราก�าลังของพนักงานราชการ 287 อัตรา มีคน 283 อัตรา
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท

ปี 2558 ปี 2559 อัตรา เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

งบประมาณ 623,846,400 702,264,900 12.57
งบบุคลากร 336,282,500 350,231,900 4.15
   เงินเดือน 241,149,000 249,014,000 3.26
   ค่าจ้างประจ�า 31,500,500 31,969,100 1.49
   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 63,633,000 69,248,800 8.83
งบด�าเนินงาน 185,018,700 174,870,900 -5.48
   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 166,741,400 156,399,500 -6.20
   ค่าสาธารณูปโภค 18,277,300 18,471,400 1.06
งบลงทุน 46,800,000 123,190,700 163.23
   ครุภัณฑ์ 0 67,773,400 100.00
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 46,800,000 55,417,300 18.41
รายจ่ายอื่น 54,775,200 53,971,400 -1.47
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 11,206,700 12,380,500 10.47
   ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 0 5,000,000 100.00
   การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ 0 600,000 100.00
   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดท�าข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ 10,439,200 10,439,200 0.00
   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการภายใต้โครงการบูรณาการ กษ. 0 0 0.00
   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ของ กษ. 0 0 0.00
   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ 2,500,000 0 -100.00
   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4,119,800 4,119,800 0.00
   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 10,776,800 4,741,600 -56.00
   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 6,896,500 6,896,500 0.00
   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการ Zoning 8,536,200 9,347,000 9.50
   ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชด�าริฯ 300,000 446,800 48.93
งบเงินอุดหนุนทั่วไป 970,000 0 -100.00
   ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 970,000 0 -100.00
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ความหมายสัญลักษณ์ 37 ปี
“Colors of Information”

 การออกแบบมีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจในการน�าเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
สู่สาธารณชน โดยการเพิ่มสีสันให้กับข้อมูล ให้มีความน่าสนใจ โดยใช้ Theme : Colors of Information 
ประกอบด้วย 

 1. สัญลักษณ์ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ค�าว่า “ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร”
  OFFICE OF AGRICULTURAL ECONOMICS ในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ 

 2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ค�าว่า 37th Anniversary แสดงถึงการครบรอบ 37 ปี ของ สศก.  
  และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 3. เลข ๓๗ ปี เลขไทย แสดงถึง การครบรอบ ที่ สศก. ยังคงยึดถือแบบอย่างอันดีงาม 
  ของความเป็นไทย

 4. สีรุ้ง คือ การรวมตัวของสี 5 สี ประกอบด้วย สีม่วง สีน�้าเงิน สีเขียว สีแดง สีเหลือง  
  ซึ่งหมายถึง ความสามัคคีของบุคลากร สศก. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือขับเคลื่อน  
  สศก. ให้เป็นองค์กรชี้น�าการพัฒนาการเกษตรของประเทศในยุคของการเปลี่ยนแปลง  
  โดยมีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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คณะท�างานจัดท�าหนังสือ
รายงานประจ�าปี 2558 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. นายสุรพงษ์ เจียสกุล
2. นางสาวจริยา สุทธิไชยา
3. นายคมสัน จ�ารูญพงษ์
4. นางจันทร์ธิดา มีเดช
5. นางสาวนงนุช ดีแท้
6. นางสาวราตร ี เม่นประเสริฐ
7. นางสุวิมล ขุนพันธ์
8. นายภูมิศักดิ ์ ราศรี
9. นายณฐนน เข็มเงิน
10. นายชัยภัทร ์ รัชคุปต์
11. นางธิดารัตน์ วิทิศวรการ
12. นายจิรชาย เจริญ
13. นางสาวพัณอาภา เฉียบฉลาด
14. นางพนิดา โตพ่วง
15. นางพัชรารัตน ์ ลิ้มศิริกุล
16. นายนพดล ศรีพันธุ์
17. นางสาวอรพิม สุนทรเกตุ
18. นางธีรารัตน ์ สมพงษ์
19. นางสาวอะคร้าว อนันต์
20. นางสาวเก้าก้อย ทองรุต
21. นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล
22. นางสาวอุษณีย ์ ดิษฐสกุล
23. นางสาวหทัยรัตน์ หยีวิยม
24. นางศศิญา ปานตั้น
25. นายชัยทัต อุยะธ�ารงสิทธิ์
26. นางสาวณิริศพร มีนพัฒนสันติ
27. นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
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