


พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2559

 การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่าง 
ให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อส�าคัญ เมื่อจะท�าการใด  
ต้องคิดให้ดี โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึน ให้รอบคอบและรอบด้าน เพ่ือให้งานที่ท�าบังเกิดผลด ี
ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559
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“...ให้มีความมุ่งมั่น มีก�าลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่
ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างส�าเร็จผล เป็นความดี ความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง
แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ดวงตราสัญลักษณ์

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 ลักษณะของดวงตราส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นรูปกลม	 เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง	6	 เซนติเมตร	 
ตรงกลางเป็นรูปพระพิรุณประทับนั่งบนแท่นพระอาสน์	 ห้อยพระบาทขวา	 พระหัตถ์ขวาถือ 
เต้าหล่ังน�้าทิพย์	 พระหัตถ์ซ้ายประทานพร	 อยู ่ในซุ้มเรือนแก้ว	 ด้านข้างซุ้มท้ังสองประกอบด้วย 
ต้นข้าว	 6	 ต้นซึ่งผูกเป็นลวดลายไทย	 (ลายรวงข้าว)	 มีพุทธภาษิตจารึกอยู ่บนผ้าแพรประกอบ 
อยู่ด้านล่างซุ้มเรือนแก้วว่า	 “สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา”	 รอบนอกดวงตราด้านล่าง 
มีค�าว่า	“สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

ความหมายของดวงตรา
 1.	 พระพิรุณ	หรือ	พระวรุณ	ในไตรเทพว่า	เป็นโอรสของพระกัศปเทพบิดร	และนางทิติเทพมารดา	 
นามเต็มว ่า	 “วรุณาทิตย ์”	 เป ็นพระเชษฐาองค์แรกในพวกอาทิตย ์ทั้ง	 8	 ทรงท�าหน้าที่ เป ็น 
โลกบาลปรัศจิมทิศ	 ในพระเวทว่าเป็นใหญ่ในการน�้า	 (ฝน)	 และเทพเจ้าแห่งทะเลและอากาศฯ	 
ตามพระอิริยาบทในดวงตรา	 ประทับนั่งห้อยพระบาทขวาบนแท่นพระอาสน์	 เพื่อคอยสอดส่อง 
และพิจารณาถึงความทุกข์	 -	 สุข	 ของประชากรในด้านการเกษตร	 พระหัตถ์ขวาก�าลังหล่ังน�้าทิพย์ 
เพื่อยังความเจริญให้แก่พืชพันธุ ์ธัญญาหารจะได้เจริญงอกงามและอุดมสมบูรณ์	 พระหัตถ์ซ้าย 
ประทานพรเพื่อให้กิจการต่างๆ	 ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 ส่วนพระพักตร์เต็มไปด้วยพระเมตตาท่ีจะให้ความ 
เป็นธรรม	และการช่วยเหลือแก่ประชากรเกษตรทั้งปวง

	 2.	 ลวดลายไทยรูปปลายรวงข ้าว	 6	 ต ้น	 ประกอบอยู ่ทั้ งสองด ้านของซุ ้มเรือนแก ้ว	 
หมายความว่า	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ประกอบด้วยหน่วยงานใหญ่ๆ	 ซ่ึงเรียกว่ากอง	 
6	 หน่วยงาน	 หรือกอง	 และต้นข้าว	 ท้ัง	 6	 ต้น	 ได้รับน�้าทิพย์จากพระพิรุณ	 จนเจริญงอกงามแตกช่อ 
แตกรวงเป็นเมล็ดข้าวพร้อมที่จะขยายกระจายพันธุ์ต่อไป	 เช่นเดียวกับกองทั้ง	 6	 กอง	 ซึ่งแต่ละกอง 
ย่อมแตกแยกออกเป็นหน่วยงานต่างๆ	 คอยให้ความรู้และให้การช่วยเหลือในแต่ละด้านของการเกษตร 
แก่ประชากรไทย	อันยังความเจริญให้แก่ประเทศชาติสืบไป

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

	 4.	 ตัวหนังสือ	 “สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร”	 เพ่ือแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของส่วน 
ราชการนี้
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สารจากเลขาธิการ

	 จากเหตุการณ์วันท่ี	 13	 ตุลาคม	 2559	 ที่มีประกาศ 
ส�านักพระราชวัง	 เรื่อง	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช	มหติลาธเิบศรามาธิบด	ีจกัรนีฤบดินทร	สยามมนิทราธริาช	 
บรมนาถบพิตร	 สวรรคต	 ยังความโศกเศร้าเสียใจแก่ประชาชน 
ชาวไทยทั่วทั้งประเทศ	

	 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม	
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้	 โดยร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จัดกิจกรรมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	 และจัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพ 
ด้านสารสนเทศการเกษตร	 ตลอดปี	 2560	 พร้อมน้อมน�าหลักการทรงงานด้านการเกษตรมาปรับใช้ 
ในปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี	 เพื่อบรรลุถึงการเป็น	 “องค์กรชี้น�าการพัฒนาการเกษตร 
ของประเทศ”

 ตลอดปี 2559	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 มุ ่งมั่นปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์	 “ปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาส 
ในการแข่งขัน”	 โดย	ด้านนโยบายมาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร	 ได้จัดท�างบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 วิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 
รวมทั้งจัดท�า	(ร่าง)	ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	ด้านสารสนเทศ
การเกษตร	 ได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรสู่เกษตร	 ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น 
กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส	 (OAE	 RCMO)	 เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถค�านวณต้นทุน 
การผลิตได้ด้วยตนเอง	 และผ่านแอพพลิเคชั่น	 ปฏิทินร�่ารวย	 ช่วยเกษตรกรค้าขาย	 (OAE	 OIC)	 ที่ให ้
บริหารข้อมูลด้านการผลิต	 การตลาด	 ข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตร ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  
ได้ท�าการศึกษา	 วิจัย	 ด้านการผลิต	 การตลาด	 เช่น	 การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อ 
ทดแทนแรงงานการผลิตข้าว	 การศึกษาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	 และโครงการจัดท�า 
ฐานข้อมูล	Water	 Footprint	 ภาคเกษตร	ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 เป็นหน่วยงาน
ประสานหลักในสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างๆ	 ของความร่วมมือ	 BIMSTEC	 และการยกร่าง	 
“พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานของส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน 
บวกสาม	 พ.ศ.	 2559”	 ภายใต้ความตกลง	 APTERR ด้านติดตามประเมินผลการพัฒนาการเกษตร  
ได้ด�าเนินการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงาน	 โครงการ	 ตามนโยบายส�าคัญของ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร	 เช่น	 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยแล้ง	 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	 เป็นต้น	 และด้านวิเคราะห์
สถานการณ์การเกษตรแบบเร่งด่วน	 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
ทั้งในและต่างประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตรของไทย	 เช่น	 สถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง	 
ปี	 2558/59	 ผลกระทบกรณีสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อเศรษฐกิจ 
การเกษตรไทย	 และผลกระทบการเลื่อนระดับการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์เป็น	 Tier	 2	Watch	 List	 
ที่มีต่อภาคเกษตรไทย	เป็นต้น

 สําหรับปี 2560	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้เป็น	“ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” 
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรแบบ	 "สานพลังประชารัฐ"	 และสานการด�าเนินงานต่อเนื่องจาก	 
ปี	2559	ที่เป็น	“ปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาส	ในการแข่งขัน”	

	 ท้ายสุดนี้	 ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีมุ่งมั่น	 ร่วมแรงร่วมใจผลักดันภารกิจ 
ให้บรรลุผลส�าเร็จ	 และขอขอบคุณหน่วยงานท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ตลอดจนสถาบันเกษตรกร	 
กลุ ่มเกษตรกร	 และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	 ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยดีตลอดมา	 และพร้อมจะร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรของไทย	 
ตามโมเดล	Thailand	4.0	สู่เกษตร	4.0	“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ภายในปี 2579”	 ด้วยกลไกประชารัฐ	 และความสุจริต	 โปร่งใส	 ในการประกาศเจตจ�านงว่า	 
“สศก. สีขาว เรารักพระราชา”	ตลอดไป

(นางสาวจริยา  สุทธิไชยา)
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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สศก. สีขาว
เรารักพระราชา

โปร่งใส

สุจริต

รับผิดชอบต่อหน้าที่

ยึดหลักวิชาการ

ปฏิบัติงานตามกฎ

สื่อสารชัดเจน
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คณะผู้บริหาร 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการ
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นายคมสัน จ�ารูญพงษ์
รองเลขาธิการ

นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ
รองเลขาธิการ

นางจันทร์ธิดา มีเดช
รองเลขาธิการ

คณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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คณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลาง

นายณฐนน เข็มเงิน
สํานักงานเลขานุการกรม

ว่าง
ศูนย์ประเมินผล 

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

นายสมมาตร ยิ่งยวด
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

นายวินิต อธิสุข
กองเศรษฐกิจการเกษตร 

ระหว่างประเทศ

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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คณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

นายอนุสรณ์ พรชัย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

นางสาวนงนุช ดีแท้
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

นายบุญลาภ โสวัณณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

นายพลเชษฐ์ ตราโช
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

นายชีวิต เม่งเอียด
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

นายฉัตรชัย เต้าทอง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

นางอัญชนา ตราโช
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

นายธรณิศร กลิ่นภักดี
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
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คณะผู้เชี่ยวชาญส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร

นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางประนาถ พิพิธกุล
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

และอุตสาหกรรมการเกษตร

นายเปรมชัย เกตุส�าเภา
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง

ด้านสารสนเทศการเกษตร

นายทรงกลด ชนะกาย
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง

ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร

นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง

ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ

ว่าง
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท

นางสุวิมล ขุนพันธุ์
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร

นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ด้านตรวจสอบภายใน

นายชัยภัทร์ รัชคุปต์
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง

ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
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ส่วนที่ 1
ภาพรวมของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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วิสัยทัศน์
 องค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำกำรเกษตรของประเทศ

พันธกิจ
	 1.	 เสนอแนะนโยบาย	และจัดท�ายุทธศาสตร์	แผนพัฒนา	และมาตรการทางการเกษตร	รวมทั้ง 

จัดท�าท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ

	 2.	 ศึกษา	วเิคราะห์	วจิยัด้านเศรษฐกจิการเกษตรจดัท�ารายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการเกษตร
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

	 3.	 ติดตามและประเมินผล/โครงการที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 4.	 จัดท�าและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
	 1.	 เสนอแนะยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
	 	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ
	 2.	 เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ
	 3.	 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
 “ภาคการเกษตรของประเทศเจริญเติบโตและเกษตรกรมีความผาสุก”

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	 1.	 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
	 2.	 ดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ (OAE)2

 O	 Openness	 =	 การเปิดกว้างทางความคิด
 A	 Awakening	 =	 การตื่นตัวตื่นรู้
 E	 Effectiveness	 =	 การท�างานมีประสิทธิผล
 O	 Ownership	 =	 มีความเป็นเจ้าของ
 A	 Accountability	 =	 ความรับผิดชอบ
 E	 Ethics	 =	 จริยธรรมและคุณธรรม
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อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย	มาตรการ	และวางแผน
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 รวมท้ังจัดท�าและให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้อง	 
รวดเร็ว	 และทั่วถึง	 โดยศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	 ติดตามและประเมินผล	 
เพื่อให้การเกษตรของประเทศมีความพร้อมส�าหรับการแข่งขันในตลาดโลกและเพื่อให้เกษตรกร 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจการเกษตร	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 เสนอแนะนโยบาย	 มาตรการ	 และจัดท�า 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 รวมทั้งวิเคราะห์แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณ 
ของกระทรวง

	 3.	 ศึกษาและวิจัยระบบเศรษฐกิจ	การผลิต	การตลาด	ระบบการจัดฟาร์ม	การท�าธุรกิจเกษตร	
ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร

	 4.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 จัดท�า	 และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	ข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร	รวมทัง้เป็นศนูย์กลางระบบเครือข่ายและระบบการเชือ่มโยงสารสนเทศการเกษตร
ของกระทรวง

	 5.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 ติดตาม	 และประเมินผลความก้าวหน้า	 ความส�าเร็จ	 ตลอดจนผลกระทบ 
ของการด�าเนินงานตามมาตรการ	แผนงาน	โครงการ	และงบประมาณด้านการเกษตร

	 6.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 เสนอแนะนโยบาย 
และท่าทีในการเจรจาทางด้านการค้าและด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 
ภายใต้กรอบทวิภาคี	 พหุภาคี	 อนุภูมิภาค	 และภูมิภาค	 ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบ 
จากการลงนามภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศต่อภาคการเกษตรของไทย	รวมทั้งเสนอแนะ
นโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกษตรต่างประเทศ

	 7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงาน	 หรือตามท่ีรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส�านักงานเลขานุการกรม 
Office of the Secretary
	 1.	 ปฏิบัติงานสารบรรณของส�านักงาน
	 2.	 ด�าเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอ�านวยการและงานเลขานุการของส�านักงาน
 3.	 ศึกษา	วิเคราะห	์และประสานการจัดท�าแผนงาน	โครงการ	แผนปฏิบัติงาน	และงบประมาณ	

รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส�านักงาน
	 4.	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน	การบัญชี	การบริหารงบประมาณ	การพัสด	ุอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของส�านักงาน
	 5.	 บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน	 รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 

และลูกจ้างของส�านักงาน
	 6.	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของส�านักงาน
	 7.	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 งานนิติกรรมและสัญญางาน

เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา	งานคดีปกครอง	และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่
ของส�านักงาน

	 8.	 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของส�านักงาน
	 9.	 ด�าเนินการอื่นใดที่มิได้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของส�านักงาน
	 10.	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 21



กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
Agricultural Development Policy and  
Planning Division
	 1.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร	 รวมท้ังวิเคราะห์	 และเสนอแนะ	

นโยบาย	มาตรการ	และจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ	 รวมท้ังจัดท�าแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ	 และแผนพัฒนา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ
	 3.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดท�างบประมาณ	 รวมทั้งวิเคราะห์	 

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ	 จัดท�าแผนงานและโครงการ	 ตลอดจนประมวลผล 
การด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง

	 4.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และจัดท�าข้อเสนอนโยบาย	 มาตรการ	 แนวทาง	 การพัฒนาเกี่ยวกับ 
ประชากรเกษตร	 สินเชื่อเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 
ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 5.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 จัดท�าข้อเสนอนโยบาย	 มาตรการ	 แนวทาง	 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และบริหารจัดการ	 ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ 
การลงทุนด้านการเกษตร

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย
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กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
International Agricultural Economics Division
	 1.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	 นโยบายเกษตรต่างประเทศ	 ตลอดจน 

ข้อตกลงและเง่ือนไขทางด้านการค้าสินค้า	 และการลงทุนภาคเกษตร	 การเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 ความมั่นคงด้านอาหาร	 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตร 
ระหว่างประเทศ	ทั้งระดับทวิภาคี	พหุภาคี	และองค์การระหว่างประเทศ	

	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและ 
การลงทุนภาคเกษตร	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร	 ความมั่นคง 
ด้านอาหารและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 ภายใต้กรอบ 
การค้าเสรี	ข้อตกลงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

	 3.	 เสนอแนะนโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ
	 4.	 ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณี	 และวิเคราะห์ผลกระทบ	 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง	 และ 

มาตรการรองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ	 รวมทั้งมาตรการเยียวยา	 อันเนื่องมาจาก 
การปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศ	 ตลอดจนประสานการด�าเนินงาน	 และ
ติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น

	 5.	 ท�าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการส�ารองข้าวฉุกเฉิน
	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย
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ศูนย์ประเมินผล 
Center for Project and Programme Evaluation
	 1.	 ศึกษา	พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล	รวมทั้งให้ค�าปรึกษาด้านการติดตาม

และประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง
	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และด�าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน	ตลอดจนประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ	 แผนงาน	 และ 
โครงการต่างๆ	ของกระทรวง	รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

	 3.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และด�าเนินการประเมินผลความส�าเร็จและผลกระทบของการด�าเนินงาน 
ตามมาตรการ	แผนงาน	โครงการต่างๆ	ของกระทรวง	รวมทัง้โครงการเงนิกูแ้ละเงนิช่วยเหลอื
จากต่างประเทศ

	 4.	 เสนอผลการติดตาม	 ผลการประเมิน	 และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารคณะกรรมการ	 
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 คณะกรรมการอ่ืนๆ	 และหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง

	 5.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย
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ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
Center of Agricultural Information
	 1.	 ศึกษา	 วิจัยและพัฒนา	 วางแผน	และจัดท�าข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต	การใช้ปัจจัย

การผลิต	 และต้นทุนการผลิตของพืช	 ปศุสัตว์	 ประมง	 ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	
รวมทั้ง	วิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร	รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตสินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบต่อด้านการเกษตร

	 3.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 พัฒนา	 และจัดท�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลระยะไกล 
ในการจ�าแนกสภาพการใช้ที่ดิน	 การประกอบกิจกรรมการเกษตร	 และแหล่งเหมาะสม 
ของการผลิตสินค้าเกษตร	 เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการก�าหนด 
เขตเกษตรเศรษฐกิจ

	 4.	 ศึกษา	 ก�าหนดวิธีการ	 และจัดท�าทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผู ้ประกอบกิจการ 
ในด้านการเกษตร

	 5.	 ศึกษา	 พัฒนา	 และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร	 ระบบการเช่ือมโยงเครือข่าย	 
การสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์	 รวมท้ังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
ของกระทรวง

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 
Regional Offices of Agriculture Economics 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.	 ศึกษาวิ เคราะห ์ความเชื่อมโยงและความสอดคล ้องของแผนพัฒนาการเกษตร 

ในระดับกระทรวงที่น�าไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค	 รวมทั้ง 
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าแผนงานและโครงการแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

	 5.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร26



ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
Bureau of Agricultural Economic Research
	 1.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร	
	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มในเชิงเศรษฐกิจ	
	 3.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัยแนวทางการแปรรูปสินค้าเกษตรและการท�าธุรกิจของสถาบัน

เกษตรกร
	 4.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร	
	 5.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัยผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในฐานะ 

เป็นปัจจัยการผลิต
	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย
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ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
Agricultural Economic Operation Center
 1. พัฒนาและวิเคราะห์นโยบายการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจมหภาค	 และเศรษฐกิจการเกษตร	

โดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
	 2.	 เสนอแนะ	 และออกแบบนโยบาย	 แผน	 และมาตรการเก่ียวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

มหภาค	 โดยสร้างเครือข่ายเพื่อประสานการออกแบบนโยบายทางการเกษตรกับองค์กร 
ภายในส�านักงานฯ	รวมถึงภาครัฐและเอกชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 3.	 ติดตาม	 ศึกษา	 และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา	 ปัจจัยเส่ียงของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก	 ประเมินผลกระทบ	 และจัดท�ารายงานภาวะเศรษฐกิจ	
บทวิเคราะห์	 ประเด็นส�าคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตรไทยในการประชุมทั้งในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ

	 4.	 พัฒนาแบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาค	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ	 และน�าไป 
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 5.	 จัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค	 และเศรษฐกิจการเกษตร	 ที่เกี่ยวข้อง
กับส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ	 และเสนอในเชิง 
นโยบายต่อส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 6.	 ประชาสัมพันธ์	 และจัดท�าสื่อในทุกรูปแบบ	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล	 สถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตร	ผลการประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร	และผลการศกึษาวเิคราะห์เชงินโยบาย
ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ	 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน	 และองค์กรหรือ 
สถาบันที่ท�าหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย

	 7.	 ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้	 และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจการเกษตร	 
และการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรที่ส�าคัญ	 ในระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ 
ผู้สนใจโดยทั่วไป

	 8.	 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 หรือตามที ่
ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
The Organization Structure  

of the Office of Agricultural Economics
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร 
ให้มีธรรมาภิบาล
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สศก.)	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้คุณภาพ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล	 รวมท้ังยึดหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 มุ ่งเน้นให้ 
การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ	 โดยในป  ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2559	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ภาครัฐ 
	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (Public	 
Sector	Management	 Quality	 Award	 :	 PMQA)	 ของ	 สศก.	 
ให้มีประสิทธิภาพ	 ด้วยการแต่งต้ังคณะท�างานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ	 รวม	 7	 คณะ	 มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท�างานฯ	 ประสานความร่วมมือระหว่าง
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร	 สร้างแนวร่วมการขับเคลื่อน 
และน�าเกณฑ์	 PMQA	 มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็น 
รูปธรรม	 เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของส�านักงานพัฒนาระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)	
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2) นโยบายก�ากับดูแลองค์การที่ดี
	 สศก.	 ประกาศนโยบายกับองค์การที่ดีมาตั้งแต่ปี	 2551	 
และมีการทบทวนโครงการฯ	ทุกปี	 ในปี	 2559	 ได้ทบทวนโครงการ
การปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	 และจัดท�า 
ผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	 ตามนโยบายก�ากับดูแลองค์การที่ด	ี 
4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านรัฐ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 การส่งเสริม 
ลดการใช้พลังงาน	 2)	 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	 อาทิ	 
การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบ	 IT	 3)	 ด้านองค์การ	 อาทิ	 
การทบทวนกระบวนงานส�าคัญ	 และ	 4)	 ด้านผู้ปฏิบัติงาน	 อาทิ	 
การพัฒนาบุคลากรตามแผน	IDP	(Individual	Development	Plan)	

3) แผนบริหารความเสี่ยง 
	 จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี	 เพื่อวางแนวทาง
ป้องกันและควบคมุปัญหาในด้านต่างๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้จากสถานการณ์
ความไม ่แน ่นอน	 ซึ่งมีผลกระทบต่อความส�าเร็จขององค ์กร	 
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ	 เช่น	 การวางแผนการ
ก�าหนดกลยุทธ์	 การติดตามควบคุม	 และวัดผลการปฏิบัติงาน	 ตลอดจน 
การใช ้ทรัพยากรต ่างๆ	 ได ้ด�า เนินการอย ่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อลดการศูนย์เสียและโอกาสที่ท�าให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กร	
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5) การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ระดับองค์การลงสู่ระดับส�านัก 
	 ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้	 โดยแปลงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 และกลยุทธ์หลัก 
ไปสู ่การปฏิบัติ	 ด้วยการก�าหนดตัวชี้วัด	 (KPIs)	 ตามเป้าหมาย 
กลยุทธ์ของปีงบประมาณ	 และให้ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ทีส่อดคล้องเชือ่มโยงในทศิทางเดยีวกนัทัง้องค์กร	โดยในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2559	 สศก.	 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ 
องค ์การลงสู ่ ระดับส�านัก	 ศูนย ์ 	 และกอง	 ผลการประเมิน 
การด�าเนินงาน	 มีระดับความส�าเร็จตามตัวชี้วัด	 4.49	 คะแนน	 
(คะแนนเต็ม	5)

4) การควบคุมภายใน 
	 จัดวางระบบการควบคุมภายใน	 และการประเมินผล 
การด�าเนินงานทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งปรับปรุงเพื่อแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ	 ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินผลราชการ	 (ค.ต.ป.)	 โดยมีการควบคุม	 
5	องค์ประกอบ	คือ	1)	สภาพแวดล้อมของการควบคุม	2)	การประเมิน 
ความเสี่ยง	 3)	 กิจกรรมการควบคุม	 4)	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 
5)การติดตามประเมินผล	 ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน	 
เพื่อให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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6) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานและการสร้าง 
 ความผาสุกของบุคลากร 
	 ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ยุทธศาสตร์	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านการท�างาน	 
2)	 ด้านส่วนตัว	 3)	 ด้านสังคม	 และ	 4)	 ด้านเศรษฐกิจ	 พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของ 
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานและความผาสุกของบุคลากร	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2559	 เพื่อให้เป็นสังคมการท�างานที่มีความสุข	 (Happy	Workplace)	 และรักษาทรัพยากร 
บุคคลที่มีคุณค่าตามวัฒนธรรมองค์กร	 “บุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด”	 (Human	 resource	 is	 
the	most	valuable	asset)	
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ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.	ค�ารับรองระหว่าง
	 นายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผู้รับค�ารับรอง
	 	 และ
	 นายสุรพงษ	์เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ผู้ท�าค�ารับรอง

2.	ค�ารับรองนี้เป็นค�ารับรองฝ่ายเดียว	 มิใช่สัญญาและใช้ส�าหรับระยะเวลา	 1	 ปี	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2558	 
ถึงวันที่	30	กันยายน	2559

3. รายละเอียดของค�ารับรอง	 ได้แก	่แผนปฏิบัติราชการของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	
น�้าหนัก	 ข้อมูลพื้นฐาน	 เป้าหมาย	 เกณฑ์การให้คะแนน	 และรายละเอียดอื่น	 ๆ	 ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบ 
ท้ายค�ารับรองนี้

4.	ข้าพเจ้า	 นายธีรภัทร	 ประยูรสิทธิ	 ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 ได้พิจารณาและเห็นชอบ 
กับแผนปฏิบัติราชการของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	 น�้าหนัก	 ข้อมูลพื้นฐาน	 
เป้าหมาย	 เกณฑ์การให้คะแนน	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ตามที่ก�าหนดในเอกสารประกอบท้ายค�ารับรองนี้	 และ 
ข้าพเจ้ายินดีจะให้ค�าแนะน�า	 ก�ากับ	 และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 ให้เป็นไปตาม 
ค�ารับรองที่จัดท�าขึ้นนี้

5.	ข้าพเจ้า	นายสุรพงษ	์ เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ได้ท�าความเข้าใจค�ารับรองตามข้อ	3	แล้ว	
ขอให้ค�ารับรองกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ 
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ให้ค�ารับรองไว้

6.	ผู้รับค�ารับรองและผู้ท�าค�ารับรอง	 ได้เข้าใจค�ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว	 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
เป็นส�าคัญ

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

	 (นายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ)	 นายสุรพงษ	์เจียสกุล)
	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 วันที่	21	เดือน	มีนาคม	2559	 วันที	่2	เดือน	มีนาคม	2559
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การปฏิบัติราชการ ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สศก.)	 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตนเองเบื้องต้น	 มีค่า 
คะแนนเท่ากับ	4.088	คะแนน	แบ่งตามมิติ	เป็นดังนี้

แบ่งตามมิติ นํ้าหนัก (ร้อยละ) ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักที่ได้

มิติภายนอก 75 3.200

มิติภายใน 25 0.888

นํ้าหนักรวม 100 4.088*

*	 หมายถึง	 ค่าคะแนนประเมินตนเองเบื้องต้น	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ค่าคะแนนที่เป็นทางการ 
	 ต้องรอผลการตรวจประเมิน	จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติภายนอก เป็นการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน	2	ด้าน	ประกอบด้วย

 1. ด ้านประเมินประสิทธิผล ก�าหนดตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวง 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ	 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่าง 
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน	 (Join	 KPIs)	 ถ่ายทอดสู่ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 รับผิดชอบปฏิบัติงานตามพันธกิจหรือติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานอื่น	 
ในส่วนความรับผิดชอบของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 มีตัวชี้วัดย่อย	 คือ	 ร้อยละของผลการ 
ดําเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	 0.500  
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	 ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	 0.300	 รายงานวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตรในประเทศถูกนําไปใช้ประโยชน์ ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	 0.800	 ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564)	 ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	 0.600	 ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อมูล 
ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 4 สินค้า (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน)  
ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	1.0

 2. ด้านประเมินคุณภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน	สศก.	ไม่ต้องประเมิน
ในด้านนี้	 เน่ืองจากไม่มีงานบริการท่ีต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกใน 
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	2558
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มิติภายใน เป็นการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน	2	ด้าน	ประกอบด้วย

 1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ	 
การประหยัดพลังงาน	 การประหยัดน�้า	 และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	 โดยการ
วัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า 
การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย	การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน  
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม	 ผลการปฏิบัติงานได้ในระดับร้อยละ	 59.47	 และ 
ร้อยละ	 90.77	 ตามล�าดับ	 ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	 0.025	 และ	 0.050	 ตามล�าดับ	การประหยัด
พลังงานและประหยัดน้ํา	 รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการด�าเนินการลดใช้พลังงานลงอย่างน้อย 
ร้อยละ	10	ต่อปี	ทั้งด้านไฟฟ้า	และการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	 รวมทั้ง	 ลดการใช้น�้า	 ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก
เท่ากับ	 0.088	 และ	 0.075	 ตามล�าดับ	 ส่วนการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	 เพ่ือให้ 
ส่วนราชการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน	 ให้เป็นตามข้อก�าหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์	 และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	 
ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	0.200
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 2. ด้านพัฒนาองค์การเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะองค์การและการมีคุณธรรมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ	 โดยการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
เป็นการด�าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การ 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์การมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนประกอบด้วย	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 การก�าหนดเป้าหมาย	
(Goal)	 2)	 การออกแบบระบบงาน	 (Design)	 และ	 3)	 การบริหาร
จัดการ	 (Management)	 และวัดใน	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 1)	 ระดับ 
องค์การ	(Organization)	2)	ระดับหน่วยงาน	(Department)	และ	 
3)	 ระดับบุคคล	 (Individual)	 ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	 0.250	
ส่วนการมีคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
ส่วนราชการ	 (Integrity	 &	 Transparency	 Assessment	 :	 ITA)	 
แบ่งเป็น	5	องค์ประกอบ	คือ	1)	ความโปร่งใส	2)	ความรับผิดชอบ	 
3)	 การทุจริตคอร์รัปช่ัน	 4)	 วัฒนธรรมคุณธรรม	 และ	 5)	 คุณธรรม 
ในการท�างาน	ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	0.200
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ส่วนที่ 3
รายงานทางการเงิน
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
 

(หน่วย	:	บาท)

รายได ้

	 รายได้จากงบประมาณ	 1,063,030,313.51	

	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 356,600.89	

	 รายได้อื่น	 1,147,200.00	

รวมรายได ้  1,064,534,114.40 

 

ค่าใช้จ่าย 

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 397,467,670.61	

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 148,561,745.76	

	 ค่าตอบแทน	 7,279,575.00	

	 ค่าใช้สอย	 169,115,452.20	

	 ค่าวัสดุ	 16,895,308.44	

	 ค่าสาธารณูปโภค	 17,881,334.32	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 40,935,632.35	

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 206,052,410.27	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 1,250,395.81	

รวมค่าใช้จ่าย 1,005,439,524.76 

รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ 59,094,589.64 
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 

	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

สินทรัพย ์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4,919,358.95	

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 24,066,992.46	

	 	 วัสดุคงเหลือ	 2,820,142.50	

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 4,717.27	

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31,811,211.18 

 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 -	

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 274,423,982.99	

	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)	 -	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 10,672.26	

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 274,434,655.25 

รวมสินทรัพย ์ 306,245,866.43 
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 

	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

หนี้สิน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 7,605,606.96	

	 	 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	 -	

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 2,288,547.60	

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,894,154.56 

 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 1,250,000.00	

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 252,504.43	

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,502,504.43 

รวมหนี้สิน  11,396,658.99 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 294,849,207.44 

 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

	 	 ทุน	 280,717,475.29	

	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 14,131,732.15	

  รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 294,849,207.44 
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ส่วนที่ 4
ผลงานเด่นในรอบปีงบประมาณ 2559
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ด้านนโยบาย มาตรการ  
และแผนพัฒนาการเกษตร 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย จัดทํา
ยทุธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และทรัพยากรของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ คือ ภาคการเกษตร 
ของประเทศเจริญเติบโตและเกษตรกรมีความผาสุก โดย มีภารกิจด้านนโยบาย 
และแผน ได้แก่ การศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร การเสนอแนะนโยบาย 
มาตรการ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ การวิเคราะห์และ 
เสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผลการดําเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
งานท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร การจัดทํา 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ รวมไปถึงการศึกษา 
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร โดยในปี 2559 มีผลงานเด่น ดังนี้
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1. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ	์จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ที่มีความสอดคล้องกับร่างกรอบ
ยทุธศาสตร์แห่งชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที	่12	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร	ทิศทางการปฏิรูปภาคเกษตรของประเทศไทย	
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รวมถึง
ภารกิจพื้นฐานของ	แต่ละหน่วยงาน	ภายใต้วิสัยทัศน์	“ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
	 ปี	 2560	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
รวมทั้งสิ้น	 92,555.00	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2559	 จ�านวน	 2,284.75	 ล้านบาท	 หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ	2.53	จ�าแนกแผนงานส�าคัญ	ดังนี้

 1. แผนงานบูรณาการ วงเงิน	37,	557.69	ล้านบาท	 
ประกอบด้วย	 1)	 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน	 การแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 239.42	 ล้านบาท	 2)	 แผนงานบูรณาการ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว	 และการค้ามนุษย์	 25.21	 ล้านบาท	 
3)	 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 195.41	 
ล้านบาท	 4)	 แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ระบบโลจิสติกส์	 3.59	 ล้านบาท	 5)	 แผนงานบูรณาการพัฒนา 
เศรษฐกิจดิจิทัล	 127.24	 ล้านบาท	 6)	 แผนงานบูรณาการส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนา	 1,059.35	 ล้านบาท	 7)	 แผนงานบูรณาการ 
สร ้างรายได ้จากการท ่องเที่ยวและบริการ	 4.03	 ล ้านบาท	 
8)	 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	 
1,212.58	ล้านบาท	9)	แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน	 
134.68	 ล ้านบาท	 10)	 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 13.32	 
ล้านบาท	 และ	 11)	 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	
34,542.86	ล้านบาท	
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 2. แผนงานตามการปฏรูิปภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วงเงิน	 1,377.69	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 1)	 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร	 439.49	 ล้านบาท	 2)	 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	 516.74	 ล้านบาท	 
3)	 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส�าหรับสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	 173.81	 ล้านบาท	 
4)	 โครงการเกษตรอินทรีย์	 163.73	ล้านบาท	5)	 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	39.13	ล้านบาท	และ	 
6)	โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	44.79	ล้านบาท	

 3. แผนงานยุทธศาสตร์ส�าคัญต่อเน่ืองและภารกิจพื้นฐาน วงเงิน	 
27,734.99	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	  1)	 การพัฒนาเกษตรกรและสหกรณ์	 4,694.16	 ล้านบาท	 อาทิ	 
การพัฒนาสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 การด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ	 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
และสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง	 2)	 การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	 6,539.64	 ล้านบาท	 
อาทิ	 การพัฒนาพันธุ์ดี	 การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	 การแก้ไขปัญหา
ประมงผิดกฎหมาย	 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายสินค้า	 3)	 การบริหารจัดการทรัพยากร 
เพื่อการผลิต	 13,106.70	 ล้านบาท	 อาทิ	 การจัดที่ดินท�ากินและเพิ่มประสิทธิภาพ	 การใช้ที่ดินในเขต	 
ส.ป.ก.	 การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน	 การจัดการงานชลประทาน	 การปฏิบัติการฝนหลวง	 และ	 
4)	 การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	 3,394.49	 ล้านบาท	 อาทิ	 การอ�านวยการและ 
เพิ่มประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการด้านเกษตร	การชดเชยการช�าระหนี้

 4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน	25,884.63	ล้านบาท
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แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ�าแนกตามแผนงานส�าคัญ

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 51



2. การวิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559  
 และแนวโน้มปี 2560
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สศก.)	 ได้วิเคราะห์และจัดท�าภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายส�าหรับผู ้บริหารและผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังเพื่อ 
เผยแพร่แก่สาธารณชนถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรในแต่ละปีและแนวโน้มในปีถัดไป	 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2559	และแนวโน้มปี	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 หดตัว 
ร้อยละ	 0.5	 เมื่อเทียบกับปี	 2558	 โดยสาขาพืช	 และสาขาบริการ	
ทางการเกษตร	หดตัวร้อยละ	1.8	และ	0.5	ตามล�าดับ	ขณะที่สาขา
ปศุสัตว์	 สาขาประมง	 และสาขาป่าไม้	 ขยายตัวร้อยละ	 2.8	 2.5	 
และ	 2.2	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับปัจจัยลบที่ท�าให ้หดตัว	 ได ้แก	่ 
1)	 ปรากฏการณ์เอลนีโญและสภาพอากาศที่แปรปรวน	 ส่งผลให้ 
มีปริมาณน�้าฝนน้อยกว่าปกติ	 ก่อให้เกิดภัยแล้งในหลายพ้ืนท่ี 
ของประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี	 2558	 ต่อเนื่องถึงต้นปี	 2559	 
โดยปริมาณน�า้ใช้การได้ในเขื่อนหลักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช
หลายชนิด	 โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา
แถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง	 2)	 การท�าประมงทะเล 
ประสบปัญหาการผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพ	 จากผู ้ประกอบการ 
อยู ่ระหว่างการปรับตัว	 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายประมง	 และ	 
3)	 การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีทิศทางลดลง	 เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว	โดยเฉพาะประเทศผู้น�าเข้าส�าคัญ	อาทิ	จีน	
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	 ปี	 2559	 ภาคเกษตรยังคงหดตัว	 แต่เป็นการหดตัวในอัตรา 
ที่ต�่ากว ่าปี	 2558	 เป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐและปัจจัย 
สนับสนุน	 ดังนี้	 1)	 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนดให้	 
ปี	 2559	 เป ็นปีแห่งการลดต้นทุน	 การผลิตและเพ่ิมโอกาส 
ในการแข่งขันสินค้าเกษตร	 โดยได้ด�าเนินการปฏิรูปภาคเกษตร	 
ได้แก่	 โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
เกษตร	 (ศพก.)	 จ�านวน	 882	 ศูนย์	 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่	 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม	 (Zoning	 by	 
Agri-Map)	 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	 และธนาคารสินค้าเกษตร	 
รวมถึงการให้ความส�าคัญในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	 
และการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต	 อย่างต่อเนื่อง	 
2)	 มาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ดีขึ้น	 จากการที่ฟาร์มส่วนใหญ่เข้า 
สู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน	 มีการวางแผน	 การผลิตและดูแลอย่างเป็นระบบ	 
3)	 สถานการณ์การผลิตกุ ้งทะเลเพาะเลี้ยงปรับตัวดีข้ึนจาก 
การแก้ไขปัญหา	โรคกุ้งตายด่วน	(Early	Mortality	Syndrome	:	EMS)	 
ประกอบกับ	 เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร ์มดีข้ึน	 และ	 
4)	 ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศทรงตัวในระดับต�่า	 ท�าให ้
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรไม่เปลี่ยนแปลงมาก

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 53



 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 คาดว่า ขยายตัวร้อยละ 2.4 - 3.4  
โดย	 สาขาพืช	 ขยายตัวร้อยละ	 2.6	 –	 3.6	 สาขาปศุสัตว์	 ขยายตัวร้อยละ	 1.1	 –	 2.1	 สาขาประมง	 
ขยายตัวร้อยละ	 3.0	 –	 4.0	 สาขาบริการทางการเกษตร	 ขยายตัวร้อยละ	 1.5	 –	 2.5	 และสาขาป่าไม	้ 
ขยายตัวร้อยละ	 2.2	 –	 3.2	 ส�าหรับปัจจัยสนับสนุนจะท�าให้ภาคเกษตรในปี	 2560	 ขยายตัว	 ได้แก่	 
1)	 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก�าหนดให้ปี	 2560	 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐาน 
การเกษตรสู่ความยั่งยืน	 ส่งเสริมเกษตรกรน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน	 
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเกษตร	 พัฒนาการเกษตรท่ีใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 
องค์ความรู้แบบองค์รวม	 รวมถึงสนับสนุนกระบวนการผลิตที่สะอาด	 ปลอดภัย	 ได้มาตรฐาน	 และ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	
เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 2)	 สภาพอากาศและปริมาณน�้า 
ที่เอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากกว่าปี	2559	เนื่องจากในช่วงปี	2559	ฝนเริ่มตกตามฤดูกาล	
ท�าให้มีปริมาณน�้าใช้การได้ในเขื่อนหลักเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโต 
ของพืชที่ส�าคัญ	 3)	 เศรษฐกิจโลกในปี	 2560	 มีทิศทางดีขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ของไทย	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม	 คือ	 ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก 
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี	 2560	 ซึ่งอาจท�าให้ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้น	 ส่งผล 
กระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร	 นอกจากนี้	 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจจีนซ่ึงเป็นประเทศ 
คู่ค้าที่ส�าคัญของไทย	อาจท�าให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังประเทศจีนลดลง

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
หน่วย	:	ร้อยละ

สาขา 2559 2560
ภาคเกษตร -0.5 2.4	–	3.4

พืช -1.8 2.6	–	3.6

ปศุสัตว์ 2.8 1.1	–	2.1

ประมง 2.5 3.0	–	4.0

บริการทางการเกษตร -0.5 1.5	–	2.5

ป่าไม้ 2.2 2.2	–	3.2

ที่มา :	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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3. ร่างยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี  
 (พ.ศ. 2560 - 2579)
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สศก.)	 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
ให้จัดท�ายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ	์ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	ภายใต้วิสัยทัศน	์“เกษตรกรมั่นคง  
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”	 โดยมีเป ้าหมาย	 1)	 เกษตรกรหลุดพ้น 
จากกับดักรายได้ปานกลาง	 (ในปี	 2579	 เกษตรกรจะมีรายได้ต่อหัวมากกว่า	 390,000	 บาท)	 
2)	 เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของตนเอง	 (Smart	 Farmers)	 3)	 สถาบันเกษตรกร 
มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	 (Smart	 Agricultural	 Groups)	 และ	 4)	 ภาคเกษตรมีศักยภาพ	 
(Smart	Agriculture)	ซึ่งได้แนวทางยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้แก่	 1)	 การสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 และสถาบันเกษตรกร	 
(Smart	 Farmer,	 Smart	 Group,	 Smart	 Enterprise)	 
2)	 การเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม	 และ	 3)	 การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร
และเทคโนโลยี	 เพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบรองรับสังคม
เกษตรสูงอายุ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และยกระดับมาตรฐานสินค ้ า  ประกอบด ้ วย	 
1)	 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้า 
สู่มาตรฐานระดับสากล	 โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความรู ้
แบบองค์รวม	 และ	 2)	 การส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง	 มุ่งสู่การเป็น 
ฟาร์มอัจฉริยะ
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 ยุทธศาสตร์ที่  3 เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย	 1)	 การพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตร	 4.0	 ภายใต้	 Thailand	 4.0	 
2)	 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร	 
ให้เกษตรกรเข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง	 และ	 
3)	 การพัฒนางานวิ จัยและสารสนเทศให ้ ไปสู ่ เชิ งพาณิชย ์	
ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในระดับโลก

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ประกอบด้วย	 1)	 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่าง 
ยั่งยืนที่สอดคล้องกับ	 SDGs	 (Sustainable	 Development	 
Goals)	 และ	 2)	 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้มี 
ความสมดุลและยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประกอบด้วย	1)	การพัฒนาบุคลากรและนักวิจัย	ให้เป็น	
Smart	 officers	 และ	 Smart	 researchers	 2)	 การเชื่อมโยงและ 
บูรณาการการท�างานของหน่วยงาน	 ทุกภาคส่วนโดยกลไกประชารัฐ	
และปรับระบบบริหารงานให้ทันสมัย	และ	3)	การปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายด้านการเกษตรเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
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	 ทั้ง	 5	 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะน�าพาภาคเกษตรของไทยใน	 20	 ปีข้างหน้าสู่เป้าหมาย	 ดังน้ี	 
1)	 เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีรายได้ต ่อหัวเพิ่มขึ้น	 2)	 สถาบันเกษตรกรมีคุณภาพและมี 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 3)	 สินค้าเกษตรได้มาตรฐานและมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	
4)	 การเกษตรมีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้	 และ	 5)	 หน่วยงานภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ	 เมื่อบรรลุเป้าหมายทั้ง	 5	 ยุทธศาสตร์	 ย่อมส่งผลให้	 “ประเทศไทย 
ก้าวข้ามกับดักรายได้ประเทศปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ภาพรวมการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ด้านสารสนเทศการเกษตร

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีหน้าที่ในการจัดทํา บริการและ 
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เก่ียวกับ 
ปริมาณการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าเกษตร
ท่ีเกษตรกรขายได้ ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สําคัญ ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน 
การใช้ท่ีดินทางการเกษตร และข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนําไป
ใช้วางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยในปี 2559 มีผลงานสารสนเทศ
การเกษตรสําคัญ ดังนี้
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อ 
 ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 (ศพก.) ภายใต้ภารกิจส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
	 	 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร	 882	 ศูนย์	 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน	 
เป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้	 ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	 โดยให้ทุกหน่วยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการ	 ในรูปคณะท�างานเพ่ือให้ความช่วยเหลือ	 และสนับสนุน
เกษตรกรในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร	ถ่ายทอดความรู้	ให้บริการและแก้ไขปัญหาให้ชุมชน	
	 	 สศก.	 จึงได้แต่งตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	 (ศกอ.)	 เพื่อร่วมปฏิบัติงานสนับสนุน 
การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 จ�านวน	 882	 ราย	 
ท�าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน	 ศพก.	 รวมท้ัง 
จัดเก็บข้อมูลการผลิต	การตลาด	และสถานการณ์ด้านการเกษตร
	 	 นอกจากนี้	 ได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพของ	 ศกอ.	 เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ภารกิจ	 สศก.	 โดยอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร	 เช่น	 การค�านวณ 
ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร	 ปฏิทินการผลิตรายเดือน	 ราคาสินค้าเกษตร	 เกษตรทางเลือก	 และ 
ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ศกอ.	 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	สร้างเครือข่ายระหว่าง	ศกอ.	และ	 เจ้าหน้าที่	
สศก.	ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค	ให้ประสานการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	 
โดยแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบายประกอบด้วย	 3	 หน่วยงานหลัก	 ได้แก่	 หน่วยอ�านวยการ	
(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)	 หน่วยปฏิบัติการ	 (กรมส่งเสริมการเกษตร	 กรมประมง	 กรมปศุสัตว	์ 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์)	และหน่วยสนับสนุน	(ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	 	 สศก.	ได้จดัประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เพื่อก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย	 มีเป้าหมายสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลางทั้งระดับ 
ครัวเรือนและระดับบุคคล	 โดยมีแนวทางรวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยใช้เลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	เป็นหลักในการเชื่อมโยงข้อมูล	

	 	 ปี	 2559	 ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร	กรมประมง	
กรมปศุสัตว์	 โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ	 และส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	
สนับสนุนเทคโนโลยีด�าเนินงานจัดท�าฐานข้อมูลกลาง	 4	 กิจกรรม	
คือ	 1)	 ปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
การข้ึนทะเบียนเกษตรกร	 2)	 ท�าการช�าระข้อมูล	 (Cleansing	 
&	 Clarified)	 3)	 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	 และพัฒนา
ระบบการรายงานที่หลากหลาย	4)	การน�าไปใช้ประโยชน์	มีรูปแบบ 
การเรียกใช้ข้อมูล	 รายงานข้อมูลท่ีหลากหลายและมีเทคโนโลยี
การเชื่อมโยงสามารถตอบสนองความต้องการใช้ทุกรูปแบบ	 โดย 
มีแผนการด�าเนินงาน	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2562)	 โดยในปี	 2561	 
จะขยายไปยัง	กรมหม่อมไหม	กรมการข้าว	และกรมส่งเสริมสหกรณ์	
และปี	 2562	 เพิ่มเติมข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทย	 และ 
สภาเกษตรกร	
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  ผลด�าเนินงาน ปี 2559
	 	 1.	 จัดพิธีลงนามบันทึกความร ่วมมือด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในการสนับสนุน 
การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	 (Farmer	 ONE)	 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 
เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2559	
	 	 2.	 ยกร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 ว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร	 พ.ศ.	 ....	 ทดแทนระเบียบฯ	 พ.ศ.	 2554	 เพื่อให้การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแนวทางเดียวกัน	
	 	 3.	 จัดประชุมติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ	 Farmer	 ONE	 จ�านวน	 3	 ครั้ง	 เพ่ือให้ 
การเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของแต่ละหน่วยงานอยู่ในฐานข้อมูลเกษตรกลางบน	 Cloud	 
พร้อมที่จะด�าเนินงานในขั้นตอนต่อไป
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3. โครงการนวัตกรรมวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 ด้านสถิติการเกษตรและชนบท 
	 	 สศก.	 ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย	 (Asian	 Development	 Bank)	 ภายใต้ 
การสนับสนุนงบประมาณจาก	 Japan	 Fund	 for	 Poverty	 Reduction	 (JFPR)	 และองค์การส�ารวจ 
อวกาศญี่ปุ่น	 (Japan	 Aerospace	 Exploration	 Agency	 :	 JAXA)	 ด�าเนินงานโครงการฯ	 ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการส�ารวจระยะไกล	 (Remote	 Sensing)	 ประเมินเน้ือท่ีเพาะปลูก	 และประมาณ 
ผลผลิตข้าว	 จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	 ALOS-2	 หรือ	 SAR	 ขนาด	 100	 เมตร	 x	 100	 เมตร	 
รอบวงโคจรซ�้า	 (Revisit)	 42	 วัน	 ร่วมกับการใช้ข้อมูลดาวเทียมอื่นฯ	 ได้แก่	 ข้อมูลดาวเทียม	MODIS	 
ในการประเมินเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าว	 มีประเทศเข้าร่วมโครงการฯ	 4	 ประเทศ	 ได้แก	่ 
ลาว	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	และไทย	การด�าเนินงานมี	3	กระบวนการ	ดังนี้
	 	 1)	 ประเมินเนื้อที่เพาะปลูกข้าว	 และผลผลิตพืชบนพื้นฐานข้อมูลดาวเทียม	 จากโปรแกรม	 
INAHOR	 ที่พัฒนาโดย	 Remote	 Sensing	 Technology	 Center	 of	 Japan	 หรือ	 RESTEC	 
ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ	โปรแกรมฯ	จะสามารถประเมินเนื้อที่เพาะปลูกข้าวในแต่ละช่วงอายุได้
	 	 2)	 ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานด�าเนินงานของแต่ละประเทศ	
	 	 3)	 พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
	 	 ในส่วนของประเทศไทยด�าเนินงานในจังหวัดอ่างทอง	 โดยวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูก 
ข้าวนาปี	 ปี	 2558	 จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	 ALOS-2	 ทุกเดือน	 และส�ารวจภาคสนามจ�านวน	 
3	 ครั้ง	 ครั้งที่	 1	 ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมการวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกข้าวด้วยการส�ารวจ 
ภาคสนาม	 ครั้งที่	 2	 สอบถามข้อมูลพื้นที่แปลงตัวอย่าง	 (Plot)	 และครั้งท่ี	 3	 สอบถามข้อมูลเกษตรกร 
ที่ได้หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
	 	 นอกจากนี้	 ได้จัดสัมมนาและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าท่ี	 สศก.	 และส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ	 ถึงแนวทางการด�าเนินงานโครงการฯ	 และให้ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะกับ 
การด�าเนินงาน	 การใช้งานโปรแกรม	 INAHOR	ประเมินเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวตามช่วงอายุ	 และฝึกอบรม 
การใช้แบบจ�าลอง	 KKU	 Model	 ในการประเมินผลผลิตข้าว	 โดยใช้ลักษณะโครงสร้างของพืช	 
ปริมาณสมดุลของคาร์บอน	 (Carbon	 Balance)	 ปริมาณสมดุลของน�้า	 (Water	 balance)	 วิเคราะห ์
ร่วมกับปัจจัยในด้านอุณหภูมิ	 รังสีดวงอาทิตย์	 อากาศ	 และปริมาณน�้าฝน	 เพื่อศึกษาอัตราการเจริญ 
เติบโตของต้นข้าว
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ภาพ	หน้าต่างการใช้งานโปรแกรม	INAHOR

	 	 โครงการฯ	 ได ้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2559	 และได ้จัดประชุมสรุปผล 
การด�าเนินงานของประเทศ	ที่เข้าร่วมโครงการฯ	ณ	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	พบว่า	สามารถประยุกต์
ใช้เครื่องมือ	 และโปรแกรมในการส�ารวจภาคสนามกับงานที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน	 รวมท้ังโปรแกรม	
INAHOR	สามารถประเมินเนื้อที่	 และผลผลิตได้รวดเร็ว	อย่างไรก็ตาม	 โปรแกรม	 INAHOR	จ�าเป็นต้อง 
ใช้คอมพิวเตอร์มีคุณภาพสูง	 และมีฟังก์ชั่นการใช้งานยาก	 ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นรับความ 
เห็นของที่ประชุมเพื่อจะน�าไปปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม	INAHOR	ต่อไป

4. ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร  
 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
	 	 สศก.	 ได้จัดท�าข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร	 3	 เรื่อง	 ได้แก่	 รายงานราคา 
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญรายวัน	 (Daily	 Sheet)	 รายงานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	 (Fact	 Sheet)	 
รายสัปดาห์	 และรายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร	 (Executive	 Summary)	 
รายไตรมาส	 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
การวางแผนมาตรการ	นโยบาย	ในการพัฒนาการเกษตร	
	 	 ปี	 2559	 รายงานราคาสินค้าเกษตรที่ส�าคัญรายวัน	 จากตลาดกลางหรือตลาดสินค้า 
ตามฤดูกาลในจังหวัด	 แหล่งผลิตสินค้าส�าคัญ	 20	 สินค้า	 รายงานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรรายสัปดาห	์
สินค้าพืช	17	สินค้า	และสินค้าประมง	5	สินค้า	และสรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญ 
ฉบับผู้บริหารรายไตรมาส	 21	 สินค้า	 ได้แก่	 ข้าว	 อ้อยโรงงาน	 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์	 ข้าวโพดหวาน	 
ข้าวโพดฝักอ ่อน	 มันส�าปะหลัง	 สับปะรด	 ถั่วเหลือง	 ยางพารา	 ปาล ์มน�้ามัน	 ล�าไย	 กาแฟ	 
ปุ๋ย	(เคมี/อินทรีย์)	เมล็ดพันธุ์พืช	สุกร	ไก่เนื้อ	ไข่ไก่	โคเนื้อ	โคนม	กุ้งทะเล	และปลาทูน่า
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5. แอพพลิเคชั่น “OAE RCMO” กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส
	 	 จากนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 ของรัฐบาล	 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมใน 
ปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะท�าให้
เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น	ตามแนวคิด	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	สศก.	ได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตรสู่เกษตรกร	 ผ่านช่องทาง	 แอพพลิเคชั่น	 ได้แก่	 กระดานเศรษฐี	 เกษตรกรมีโอกาส	 หรือ	 
OAE	 RCMO	 (Reduced	 Cost	More	 Opportunity)	 และปฏิทินร�่ารวยช่วยเกษตรกรค้าขาย	 หรือ	 
OAE	 OIC	 (O	 =	 OAE	 I	 =	 Importance	 C	 =	 Crop	 Calendar)	 เป็นการให้บริการรูปแบบใหม ่
ที่เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วย 
ตนเองผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	 ทั้งในระบบปฏิบัติการ	 IOS	 และ	 Android	 การด�าเนินการดังกล่าว	
สอดคล้องกับนโยบายลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร	 การใช้ข้อมูล 
และเทคโนโลยีในการวางแผนและตัดสินใจท�าการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

  แอพพลิเคช่ัน OAE RCMO	เกษตรกร
จะสามารถค�านวณต้นทุนการผลิตพืช	 ปศุสัตว์	
และประมง	 ได ้ด ้วยตนเองโดยกรอกข ้อมูล	 
เช่น	ค่าแรง	ค่าจ้าง	ค่าวัสด	ุ ค่าเช่าที่ดินต่อฤดูกาล	 
ค่าเสียโอกาส	ราคาขายผลผลิต	ปริมาณผลผลิต	ฯลฯ	 
แอพพลิ เ คชั่ น จะประมวลผล 	 และแสดง 
ผลตอบแทนที่จะได ้รับ	 เพ่ือใช ้วางแผนปรับ 
ลดต้นทุนหรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต	 นอกจากนี	้ 
ยังมีข ้อมูลความเหมาะสมของพ้ืนที่ส�าหรับ 
ปลูกพืช ต้ั งแต ่ เหมาะสมมาก	 (S1 ) 	 จนถึ ง 
ไม่เหมาะสม	 (N)	 ข้อมูลแหล่งรับซ้ือและราคา 
รับซ้ือผลผลิต	 ทั้งนี้	 แอพพลิเคชั่น	 OAE	 RCMO	
ได้รับรางวัลที่	 1	 จาก	 การแข่งขัน	 Thailand	
ICT	 Awards	 (TICTA)	 2016	 จัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	 ในสาขา	
Government	and	Public	
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	 	 ท้ังนี้	 ผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ	 IOS	 และ	 
Android	 โดยกระดานเศรษฐี	 เกษตรกรมีโอกาส	หรือ	OAE	RCMO	ค้นหาค�าว่า	 กระดานเศรษฐี	หรือ	 
OAE	RCMO	ส�าหรับปฏิทินร�า่รวย	ช่วยเกษตรกรค้าขาย	หรือ	OAE	OIC	ค้นหาค�าว่า	OAE	OIC	หรือ	 
ดาวน์โหลดผ่าน	QR	code	ดังนี้

กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (OAE RCMO)

ปฏิทินร�่ารวย ช่วยเกษตรกรค้าขาย (OAE OIC)

  แอพพลิเคชั่น OAE OIC	 ให้บริการ
ข้อมูลด้านการผลิต	 การตลาด	 และข่าวสารด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร	 เพื่อให้เกษตรกรติดตาม
สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายวัน	รายสัปดาห์	
รายเดือน	 ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร	 เกษตรกร
สามารถใช้เป็นข้อมูลการวางแผนการผลิต	 เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาราคาสินค้าตกต�่าในช่วงสินค้า
ออกสู่ตลาดมาก	 นอกจากนี้	 เกษตรกรสามารถ 
ใช้ค�านวณระยะทางจากไร่นาไปยังแหล่งรับซ้ือ	
และทราบราคาสินค้าเกษตร	 ณ	 จุดรับซื้อต่างๆ	 
เพื่อใช ้ประกอบการตัดสินใจก ่อนน�าผลผลิต 
ไปจ�าหน่าย	
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ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 สศก. มีพันธกิจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตร  
ทั้งด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีการผลิต การใช้ทรัพยากร ในปี 2559 
มีผลงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรรวม 29 เรื่อง เป็นผลงานของหน่วยงาน
ส่วนกลาง 8 เรื่อง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค 21 เรื่อง ผลงานดังกล่าวออก 
เป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านแรงงานภาคเกษตรและการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ทดแทนแรงงาน 2) ด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และ 3 ) ด้านการ 
ใช้ทรัพยากรเกษตรและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มีผลงานสําคัญ ดังนี้
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1. การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน 
	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน	ส่งผลให้แรงงาน	 
ในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง	 และขาดแคลนในบางช่วงเวลาและบางพื้นที่	 รัฐบาลได้ส่งเสริมให ้
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อทดแทนแรงงาน	 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน 
การผลิตให้กับเกษตรกร	โดยใน	ปี	2559	ได้มีการศึกษาวิจัย	ดังนี้

 1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานภาคเกษตร
	 	 วัตถุประสงค์การศึกษา	 1)	 ศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแรงงานภาคเกษตร	 
2)	ศึกษาเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร	และ	3)	ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร	
โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร	 20	 ปี	 (ปีเพาะปลูก	 2538/39	 
ถึงปี	2557/58)

  ผลการศึกษา
	 	 การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา	 มุ ่งเน้นให้สาขาอุตสาหกรรมและการบริการเป็นสาขา 
น�าการพัฒนาเศรษฐกิจ	 การผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน�้าฝน	 ประมาณร้อยละ	 80	 
ของพ้ืนที่การเกษตรของประเทศ	 ผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ	 ผลตอบแทนจาก 
การผลิตสินค้าเกษตรจึงผันผวน	 และอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่า	 สะท้อนถึงมูลค่าผลิตภาพของแรงงาน 
ภาคเกษตรที่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต�่าตลอดมา	 เป็นสาเหตุจูงใจเกษตรกรให้เคลื่อนย้าย 
ออกนอกภาคเกษตรมากขึ้น	 ส่งผลให้ประชากรเกษตรในช่วง	 20	 ปี	 ที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงเฉล่ีย 
ร้อยละ	 1.37	 คือ	 ลดลงจาก	 26.35	 ล้านคน	 ในปี	 2538/39	 เหลือ	 21.54	 ล้านคน	 ในปี	 2557/58	 
โดยประชากรวัยแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ	 1.45	 ลดลงจาก	 18.63	 ล้านคน	 เหลือ	 15.38	 ล้านคน	 
ตามล�าดับ	 และวัยเด็กอายุต�่ากว่า	 14	 ปี	 ซึ่งจะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญขับเคล่ือนภาคการเกษตรใน 
อนาคตลดลงเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ	 2.61	 นอกจากนี้	 การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลและสาธารณะสุข 
ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันมากขึ้น	 ท�าให้อายุเฉลี่ยของประชากรเกษตรโดยรวมสูงขึ้น	 โดยเฉพาะ 
ผู้สูงอายุ	 (65	 ปีข้ึนไป)	 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 2.49	 ท�าให้สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรท้ังหมดสูงข้ึน 
เป็นล�าดับ
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรภาคเกษตรจําแนกตามช่วงอายุ
หน่วย : ล้านคน

ปีเพาะปลูก 2538/39 2547/48 2557/58 อัตราเพิ่ม
(%/ปี) 2568/691/ 2595/961/

ประชากรภาคเกษตร 26.35 22.45 21.54 -1.37 18.22 12.60

อายุ	≤	14	ปี 6.22 4.47 3.71 -2.61 2.82 1.39

อายุ	15	-	64	ปี 18.63 16.28 15.38 -1.45 12.85 8.69

อายุ	≥	65	ปี 1.50 1.71 2.45 2.49 2.55 2.52

สัดส่วนอาย	ุ≥	65	ปี 5.70% 7.61% 11.39% 14.00% 20.01%

อัตราการพึ่งพิง2/ 0.41 0.38 0.40 0.42 0.45

ที่มา :	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : 1/	ข้อมูลพยากรณ์
 2/	อัตราการพึ่งพิง	หมายถึง	ภาระการเลี้ยงดูของคนแรงงาน	ค�านวณจากผลรวมประชากรอาย	ุ≤	14	ปี
	 	 และอายุ	≥	65	ปี	/ประชากรอาย	ุ15-64	ปี
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	 	 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดสังคมผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาต	ิพบว่า	ประชากร 
ภาคเกษตรของไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ	 (Aging	 society)	 ในปี	 2547/48	 คือ	 มีสัดส่วนผู้สูงอาย	ุ 
(65	 ปีขึ้นไป)	 ต่อประชากรภาคเกษตรทั้งหมด	 มากกว่าร้อยละ	 7	 และจากการพยากรณ์จ�านวน 
ประชากรภาคเกษตร	 ด้วยแบบจ�าลองการเติบเจริญเติบโตของประชากร	 (Population	 growth	 
model)	 คาดว่า	 ภาคการเกษตรจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Aged	 society)	 ในปี	 2568/69	 
คือ	 มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ	 14	 ทั้งนี้	 ภาพรวมโครงสร้างประชากรเกษตรของแต่ละช่วง 
ทศวรรษที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างชัดเจนในปี	2557/58	ดังนี้

	 	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	 ส่งผลให้อายุเฉลี่ยหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิก 
ครัวเรือน	 ซึ่งเป็นแรงงานหลักประกอบกิจกรรมการผลิตภายในฟาร์มสูงขึ้น	 จากปี	 2538/39	 
หัวหน้าครัวเรือนอายุเฉลี่ย	 49	 ปี	 เป็น	 57	 ปี	 ในปี	 2557/58	 และอายุเฉลี่ยวัยแรงงานสูงขึ้นจาก	 
35.40	ปี	และ	40.30	ปี	ตามล�าดับ	

	 	 เมื่อค�านวณผลิตภาพการผลิตจากการใช้แรงงาน 
ของครัวเรือนเกษตร	 ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนระหว่าง	 รายได้สุทธิ
การเกษตรและจ�านวนแรงงานที่ใช้ในกิจกรรมการเกษตรต่างๆ	
ภายในฟาร์ม	 เปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่า	 พบว่า	 
การใช้แรงงานประกอบอาชีพการเกษตรให้อัตราผลตอบแทน 
ต�่ากว่านอกภาคการเกษตร	1.28	–	1.74	 เท่า	ซึ่งเป็นมูลเหตุส�าคัญ 
ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตร	 นอกจากนี	้ 
ยัง มีป ัจ จัยสนับสนุนให ้มีการเคลื่อนย ้ายแรงงานออกนอก 
ภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น	 ได้แก่	 ทัศนคติท่ีไม่อยากให้บุตรหลาน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะเป็นงานหนัก	 การกระจาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจสู ่ภูมิภาค	 นโยบายส่งเสริมให้มีการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น	เป็นต้น
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ตารางที่ 2 อายุเฉลี่ยหัวหน้าครัวเรือนเกษตร วัยแรงงาน และผลิตภาพแรงงานเกษตร

ปีเพาะปลูก หน่วย 2538/39 2547/48 2557/58
อายุเฉลี่ย
n		หัวหน้าครัวเรือน (ปี) 49 54 57
n		วัยแรงงาน	(15	-	64	ปี) (ปี) 35.40 37.19 40.30

ผลิตภาพแรงงานเกษตร (บาท/วัน) 68 109 172

อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า (บาท/	วัน) 118 140 300

ความแตกต่าง (เท่า) 1.735 1.284 1.744

ที่มา :	จากการค�านวณ

  ข้อเสนอแนะ
	 	 1)	 ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน	
รวมทั้งทบทวนผลงานวิจัยที่มีศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ในระดับต้นทุนที่เหมาะสม	พร้อมทั้งให้สินเชื่อ
แก่เกษตรกรที่ยังขาดความพร้อมด้านเงินทุน	เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	
	 	 2)	 สนับสนุนให้เกษตรกรมีการลงทุนเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปกลุ่ม	 เช่น	กลุ่มเกษตรกร	
สหกรณ	์ เป็นต้น	ตลอดจนให้ความรู้ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เครื่องจักรให้คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ
สูงสุด	โดยเฉพาะในเครื่องจักรกลที่มีมูลค่าหรือประสิทธิภาพการท�างานสูง
	 	 3)	 ควรเร่งรัดเกษตรกรให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
และปัจจัยแวดล้อมภายในฟาร์ม	 โดยมุ่งเน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต	 การผลิตสินค้าเกษตรให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	 เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับผลตอบแทน
การผลิตให้สูงขึ้น	เช่น	ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
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 1.2 การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน 
  การผลิตข้าว
	 	 วัตถุประสงค์การศึกษา	 เพื่อศึกษาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน 
ในการปลูกข้าว	 ปีเพาะปลูก	 2557/58	 โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตจากการ 
ใช้แรงงานคนและเคร่ืองจักรกลการเกษตร	 และผลิตภาพแรงงานในการผลิตของเกษตรกร	 และ 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนเครื่องจักรกลการเกษตร	
	 	 ผลการศึกษา	 การผลิตข้าวโดยใช้แรงงานคนมีต้นทุนการผลิตทั้งหมด	 5,871	 บาทต่อไร่	 
ในขณะท่ี	 การผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมีต้นทุนทั้งหมด	 5,144	 บาทต่อไร่	 เมื่อเปรียบเทียบ 
ต้นทุนการผลิต	 การใช้แรงงานคนมีต้นทุนการผลิตรวมมากกว่าการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	 
727	บาทต่อไร่	ค�านวณผลิตภาพจากการใช้แรงงานของเกษตรกรเท่ากับ	229	บาท/คน/วัน
	 	 ส�าหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนรถด�านาแบบเดินตาม	 6	 แถว	 
ราคา	 200,000	 บาท	 ให้รายได้คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ	 (NPV)	 424,822	 บาท	 อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุน	(B/C	Ratio)	1.44	อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ	(IRR)	เท่ากับร้อยละ	37.15	ระยะเวลา 
คืนทุน	 (Payback	 Period)	 เท่ากับ	 2.25	 ปี	 แสดงว่าคุ้มค่าการลงทุน	 หากวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ของการลงทุน	 คือ	 กรณีที่ 1	 รายได้จากการน�าเครื่องจักรไปรับจ้างคงที่	 และค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ	 5	กรณีที่ 2 รายได้ลดลงร้อยละ	 5	 และค่าใช้จ่ายคงที่	 และ	กรณีที่ 3	 รายได้ลดลงร้อยละ	 5	 
และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ	5	พบว่า	ทั้ง	3	กรณีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
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	 	 ส�าหรับรถด�านาแบบนั่งขับ	 8	 แถว	 ราคา	 790,000	 บาท	 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธ	ิ 
เท่ากับ	 638,856	 บาท	 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน	 (B/C	 Ratio)	 1.20	 อัตราผลตอบแทน 
ภายในโครงการ	 (IRR)	 เท่ากับร้อยละ	 26.81	 ระยะเวลาคืนทุน	 (Payback	 Period)	 เท่ากับ	 4.16	 ปี	 
แสดงว่าคุ้มค่าการลงทุน	 หากวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุน	 3	 กรณี	 เช่นเดียวกับรถด�านา 
แบบเดินตาม	6	แถว	พบว่ากรณีที่	3	ไม่น่าลงทุน
	 	 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าว	 ราคา	 1,500,00	 บาท	 
พบว่า	 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	 เท่ากับ	 973,007	 บาท	 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน	 (B/C	 Ratio)	 1.37	 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ	 (IRR)	 เท่ากับร้อยละ	 20.16	 ระยะเวลาคืนทุน	 (Payback	 Period)	
เท่ากับ	 4.16	 ปี	 แสดงว่าการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าลงทุน	 และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
ใน	3	กรณี	เช่นเดียวกับรถด�านาแบบเดินตาม	6	แถว	พบว่ากรณีที่	3	ไม่น่าลงทุนเช่นกัน

  ข้อเสนอแนะ 
	 	 1)	 เกษตรกรควรใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต	 และ 
ควรลงทุนในเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก	 เน่ืองจากมีความคุ้มค่าและระยะเวลาคืนทุนเร็วกว่า
เครื่องจักรขนาดใหญ่	นอกจากนี้	ควรบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลให้เกิดรายได้คุ้มค่าการลงทุน	
	 	 2)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรสนับสนุนในรูปแบบกลุ่ม
เกษตรกร	 พร้อมท้ังแนะน�าส่งเสริมการรวมกลุ่ม	 การบริหารจัดการ	 การใช้	 การดูแลรักษาให้ถูกต้อง 
อย่างเป็นระบบ	 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร	 และสามารถลดต้นทุนการผลิต
ข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การศึกษาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 
	 ภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ	 14.2	 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 สูงกว่าประเทศพัฒนาที่มีสัดส่วนร้อยละ	 7-10	 ซ่ึงมีผลต่อความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จึงศึกษาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
สินค้าเกษตร	 เพ่ือเป็นแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร	 
4	ชนิดสินค้า	ได้แก่	มันส�าปะหลัง	สับปะรด	พริก	และโคนมและผลิตภัณฑ์นม	โดยศึกษาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการในมิติด้านต้นทุน	มิติด้านเวลา	และมิติด้านความน่าเชื่อถือ	ผลการศึกษา	ดังนี้

มันส�าปะหลัง
	 วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาโซ่อุปทานสินค้ามันส�าปะหลังตั้งแต่ต้นน�้า	 กลางน�้า	 ปลายน�้า	 รวมท้ัง 
ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานการแปรรูปมันส�าปะหลังเป็นผลิตภัณฑ ์
มันเส้น	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง	 ผู้ประกอบการลานมัน	 และผู้ส่งออก	 
ในพื้นที่	 10	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 อุบลราชธานี	 เลย	 เพชรบูรณ์	 ก�าแพงเพชร	 
นครสวรรค	์กาญจนบุรี	สระแก้ว	และฉะเชิงเทรา
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 โครงสร้างโซ่อุปทานสินค้ามันส�าปะหลังของไทยเริ่มจากเกษตรกรจัดหา
ปัจจัยการผลิต	 (ต้นพันธุ์	 ปุ๋ย	 สารเคมีปราบศัตรูพืช)	 ปลูก	 เก็บเกี่ยวผลผลิต	 และจ�าหน่ายผลผลิต 
ในรูปของหัวมันส�าปะหลังสด	 หรือมันเส้น	 ให้แก่ลานมัน	 โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง	 หรือโรงงาน 
เอทานอล	 ลานมันจ�าหน่ายหัวมันส�าปะหลังสดให้กับโรงงานเอทานอล	 หรือแปรรูปเป็นมันเส้น 
จ�าหน่ายให้โรงงานมันอัดเม็ด	 โรงงาน	 เอทานอล	 โรงงานอาหารสัตว์	 ฟาร์มเล้ียงสัตว์	 โรงงาน 
อุตสาหกรรมอื่นๆ	 และส่งออกต่างประเทศ	 โดยตลาดที่ส�าคัญ	 คือ	 จีน	 โรงงานมันอัดเม็ด	 จะแปรรูป 
หัวมันส�าปะหลังสดเป็นมันเส้นหรือรับซื้อมันเส้นมาแปรรูปเป็นมันอัดเม็ดจ�าหน่ายให้โรงงาน 
อาหารสัตว์	 และส่งออกต่างประเทศ	 ตลาดส่งออกส�าคัญ	 คือ	ญี่ปุ่น	 สหรัฐอเมริกา	 และเนเธอร์แลนด ์
โรงงานแป้งมันสําปะหลัง/แป้งมันดัดแปร	 แปรรูปหัวมันส�าปะหลังสดเป็นแป้งมันส�าปะหลังและ 
แป้งมันดัดแปร	 จ�าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 และส่งออกต่างประเทศ	 
โดยตลาดส่งออกแป้งมันส�าปะหลังที่ส�าคัญ	 คือ	 จีน	 และอินโดนีเซีย	 ตลาดส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง 
ดัดแปรที่ส�าคัญ	 คือ	 ญี่ปุ่น	 และจีน	 โรงงานเอทานอล	 จะแปรรูปหัวมันส�าปะหลังสดหรือมันเส้นเป็น 
เอทานอล	จ�าหน่ายให้บริษัทผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
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	 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ใน	 3	 มิติ	 
พบว่า	 มิติด้านต้นทุน	 เกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย	 
ร้อยละ	 6.20	 หรือคิดเป็น	 0.13	 บาทต่อกิโลกรัม	 ลานมันมีต้นทุน 
โลจิสติกส์ต่อยอดขาย	 ร้อยละ	 16.84	 หรือ	 1.12	 บาทต่อกิโลกรัม	 
มิติด้านเวลา	 เกษตรกรใช้เวลาในการจัดซื้อจัดหา/ปัจจัยการผลิต 
และใช้เวลาในการเก็บผลผลิตจนกระท่ังขนส่งผลผลิตท้ังหมด 
ไปจ�าหน่ายต่อรอบการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยเท่ากันคือ	 6	 วัน	 ระยะเวลา 
ในการขนส่งผลผลิตจากไร่นาไปจ�าหน่ายเฉล่ีย	 6	 ชั่วโมงต่อคร้ัง	 
ลานมันใช้เวลาในการจัดเก็บและขนถ่ายสินค้ามากท่ีสุดเฉลี่ย	 
8	 เดือน	 รองลงมา	 คือ	 การบริหารจัดการคลังสินค้าเฉลี่ย	 7	 เดือน	
และใช้เวลาในการวางแผนการผลิตหรือคาดการณ์ความต้องการของ
ตลาดเฉลี่ย	 2	 เดือนก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด	มิติความน่าเชื่อถือ 
พบว่า	ผู้ประกอบการมีความแม่นย�าทั้งในการคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้า	 และมีความสามารถในการขนส่งผลผลิตไปจ�าหน่ายให ้
ลูกค้าได้ตรงเวลาตามปริมาณที่ตกลง	 มีปัญหาสินค้าถูกตีกลับน้อย 
เพียงร้อยละ	 0.74	 ของยอดขาย	 ท้ังนี้	 เมื่อค�านวณต้นทุนโลจิสติกส ์
ในกิจกรรมต่างๆ	ของเกษตรกร	และลานมัน	พบว่า	เกษตรกรมีต้นทุน
โลจิสติกส์กิจกรรมท่ีส�าคัญ	 คือ	 การจัดเก็บและขนถ่ายสินค้าร้อยละ	 
51.13	 และกิจกรรมการขนส่ง	 ร้อยละ	 36.09	 ลานมันมีต้นทุน 
โลจิสติกส์ในกิจกรรมที่ส�าคัญ	คือ	การบริหารคลังสินค้า	ร้อยละ	32.29	
การขนส่ง	ร้อยละ	28.72	การบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงั	ร้อยละ	26.04	
และกิจกรรมการจัดเก็บและขนถ่ายสินค้าร้อยละ	12.75	ตามล�าดับ

 ข้อเสนอแนะ
	 1)	 เกษตรกรควรรวมกลุ ่ ม จัด ซ้ือและ จัดหาป ั จ จัย 
การผลิต	 เพื่อลดจ�านวนคร้ังในการจัดซ้ือเป็นการเพ่ิมปริมาณ 
การซื้อต่อครั้ง	 ปรับเปล่ียนรูปแบบการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต	
เช่น	แบบเหมาจ่าย	จ้างต่อไร	่ จ้างต่อวัน	 เป็นการจ้างต่อตันผลผลิต
ที่เก็บเกี่ยว	เป็นต้น	
	 2)	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเร่งรัดวิจัย/พัฒนา
เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร	 สนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์	
เช่น	 เครื่องขุดหัวมันส�าปะหลัง	 เคร่ืองทุ่นแรงตัดเหง้าและขนย้าย	 
พร้อมทั้งพัฒนาการขนส่งสินค้าระบบรางเชื่อมโยงทุกภูมิภาค	 และ 
ส่งเสริมเอกชนด�าเนินการโลจิสติกส ์ด ้านการขนส่งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนขนส่ง
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สับปะรดโรงงาน
	 วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดตั้งแต่ต้นน�้า	 กลางน�้า	 ปลายน�้า	 และ 
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทานการแปรรูปสับปะรดเป็นสับปะรดกระป๋องและน�้าสับปะรด	
โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร	 ผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ	 และโรงงานแปรรูปสับปะรด	 ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	ราชบุรี	กาญจนบุรี	ระยอง	ชลบุรี	ล�าปาง	และพิษณุโลก
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 โครงสร้างโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดของไทยเริ่มจากเกษตรกรจัดหา 
หน่อพันธุ ์สับปะรด	 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้หน่อพันธุ ์ของตนเองร้อยละ	 87.04	 และซื้อจากเพ่ือนบ้าน 
ร้อยละ	 12.96	 ส�าหรับปุ๋ย/สารเคมีเกษตร	 ร้อยละ	 70.83	 ซ้ือจากร้านค้า	 สหกรณ์ในชุมชน	 และ 
รวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยเคมี	 ร้อยละ	 29.17	 ผลผลิตจ�าหน่ายให้ผู ้รวบรวมสับปะรดหรือแผงรับซื้อ	 และ 
โรงงานแปรรูปสับปะรด	ผู้รวบรวมรับซื้อสับปะรดส่งต่อให้กับโรงงานแปรรูป	 โดยขนส่งเองร้อยละ	 35	 
จ้างขนส่งร้อยละ	 30	 จ้างขนส่งและขนส่งเองร้อยละ	 35	 การขนส่งส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุก	 10	 ล้อ	 
บรรทุกเที่ยวละ	 9	 -	 10	 ตัน	 ซึ่งสามารถลดค่าขนส่งและลดความเสียหายของสับปะรดค้างแผงรับซื้อ	 
และโรงงานแปรรูปสับปะรดจะก�าหนดโควตาการรับซื้อจากเกษตรกร	และผู้รวบรวม	 ซ่ึงผู้ส่งสับปะรด 
ต้องแจ้งขอคิวล่วงหน้าก่อนส่งมอบ	 1	 -	 2	 วัน	 โรงงานแปรรูปน�าสับปะรดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ 
สารไนเตรทตกค้าง	 ท�าความสะอาด	 ปลอกเปลือก	 หั่นชิ้น	 ผลิตเป็นสับปะรดกระป๋องและน�้าสับปะรด 
ในสัดส่วนร้อยละ	 80	 และร้อยละ	 20	 ตามล�าดับ	 ส่งออกตลาดต่างประเทศโดยตลาดส่งออกที่ส�าคัญ	 
ได้แก่	สหภาพยุโรป	สหรัฐอเมริกา	ตะวันออกกลาง	และรัสเซีย	เป็นต้น
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	 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของเกษตรกร	 พบว่า	 ต้นทุนโลจิสติกส  ์
ต่อยอดขายรวมร้อยละ	 7.77	 หรือ	 0.69	 บาทต่อกิโลกรัม	 มีสัดส่วนต้นทุนมูลค่าสินค้าเสียหาย 
ต่อยอดขายมากที่สุดร้อยละ	 3.59	 หรือ	 0.32	 บาทต่อกิโลกรัม	 รองลงมา	 คือ	 สัดส่วนต้นทุนการขนส่ง
ต่อยอดขายร้อยละ	 2.61	 หรือ	 0.23	 บาทต่อกิโลกรัม	มิติด้านเวลา	 พบว่า	 การตอบสนองค�าสั่งซื้อ	 
1.48	 วัน	 การจัดซื้อพันธุ์	 2.57	 วัน	 การจัดซื้อปุ๋ย	 3.14	 วัน	 และการจัดส่งผลผลิต	 1.31	 ชั่วโมง	 
มิติด้านความน่าเช่ือถือ	 พบว่า	 ความสามารถในการจัดส่งสินค้าร้อยละ	 100	 อัตราการตีกลับสินค้า 
ร้อยละ	 2.44	 และอัตราความเสียหายของผลผลิตก่อนส่งมอบร้อยละ	 3.59	ผู้รวบรวม	 พบว่าต้นทุน 
โลจิสติกส์ต่อยอดขายรวมร้อยละ	 5.86	 หรือ	 0.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อ 
ยอดขายมากที่สุดร้อยละ	2.51	หรือ	0.21	บาทต่อกิโลกรัม	รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนการตีกลับสินค้า
ต่อยอดขายร้อยละ	1.74	หรือ	0.15	บาทต่อกิโลกรัม	มิติด้านเวลา พบว่า	การตอบสนองค�าสั่งซื้อ	1.46	วัน	 
การจัดซื้อ	 1	 วัน	 และการจัดส่งผลผลิต	 3.61	 ช่ัวโมง	มิติด้านความน่าเชื่อถือ	 พบว่า	 ความสามารถ 
ในการจัดส่งสินค้าร้อยละ	100	อัตราการตีกลับสินค้าร้อยละ	0.98	และอัตราความเสียหายของผลผลิต
ก่อนส่งมอบร้อยละ	 3.00	 โรงงานแปรรูปสับปะรด	 พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายรวมร้อยละ	 
27.71	 หรือ	 1.70	 บาทต่อกิโลกรัม	 ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายมากที่สุดร้อยละ	 
23.50	 หรือ	 1.42	 บาทต่อกิโลกรัม	 รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนการลงทุนติดต้ังระบบการส่ือสาร 
ภายในองค์กรต่อยอดขายร้อยละ	1.74	หรือ	0.11	บาทต่อกิโลกรัม มิติด้านเวลา	พบว่า	การตอบสนอง 
ค�าสั่งซื้อ	 32	 วัน	 การจัดซ้ือ	 1	 วัน	 และการจัดส่งผลผลิตไปยังท่าเรือ	 3.44	 ชั่วโมง	 มิติด้านความ 
น่าเชื่อถือ	พบว่า	ความสามารถในการจัดส่งสินค้าร้อยละ	100	อัตราการตีกลับสินค้าร้อยละ	0.80	และ
อัตราความเสียหายของผลผลิตก่อนส่งมอบร้อยละ	0.37	

 ข้อเสนอแนะ 
	 การลดต้นทุนโลจิสติกส์	 ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูปสับปะรด
วางแผน	การผลิตร่วมกันและจัดท�าสัญญาซื้อขายผลผลิต	 (Contract	Farming)	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการ	 หลังการเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรและผู้รวบรวมผลผลิต	 รวมทั้งพัฒนาผู้รวบรวมสับปะรด 
ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง	เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดความเสียหายของสินค้า
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พริก
	 วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาโซ่อุปทานสินค้าพริกตั้งแต่ต้นน�า้	 กลางน�้า	 ปลายน�้า	 และประสิทธิภาพ
ในการจัดการโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานการแปรรูปพริกเป็นซอสพริก	 โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร	 
ผู้รวบรวม	 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ราชบุรี	 สุโขทัย	 ตาก	 ศรีสะเกษ	 นครราชสีมา	 นครศรีธรรมราช	 
สงขลา	และปทุมธานี

 ผลการศึกษา พบว่า	 โซ่อุปทานพริกเริ่มจากเกษตรกรจัดหาเมล็ดพันธุ ์	 โดยส่วนใหญ ่
ซื้อจากร้านค้า	 และผู้รวบรวมร้อยละ	 88.89	 และใช้เมล็ดพันธุ์ของตนเองร้อยละ	 11.11	 ส�าหรับปุ๋ย/ 
สารเคมีเกษตรร้อยละ	98.78	ซื้อจากร้านค้า	 ตัวแทนจ�าหน่วย	และร้อยละ	1.22	ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง	 
ส�าหรับเส้นทางการตลาดพริกส่งจ�าหน่ายผู้รวบรวม	 เช่น	 พ่อค้าท้องที่	 พ่อค้าท้องถิ่น	 พ่อค้าเร่	 และ 
โรงงานแปรรูปพริก	 ผู ้รวบรวมรับซื้อพริกจากเกษตรกร	 จะกระจายสินค้าไปยังผู ้ค้าส่ง	 ผู้ค้าปลีก 
ในจังหวัดและต่างจังหวัด	และโรงงานแปรรูป	เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ	
	 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของเกษตรกร	 พบว่า	 มีสัดส่วนต้นทุนจัดซื้อ 
เมล็ดพันธุ์พริกต่อยอดขายร้อยละ	 0.06	 หรือ	 0.01	 บาทต่อกิโลกรัม	 และซื้อปุ๋ยร้อยละ	 0.10	 หรือ	 
0.02	บาทต่อกิโลกรัม	มีสัดส่วนต้นทุนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขายร้อยละ	0.02	หรือ	0.005	บาทต่อกิโลกรัม	 
มิติด้านเวลา	 การตอบสนองค�าสั่งซื้อ	 4.96	 วัน	 การจัดซ้ือพันธุ์	 0.13	 วัน	 การจัดซ้ือปุ๋ย	 0.16	 วัน	 
มิติด้านความน่าเชื่อถือ	 ความสามารถในการส่งมอบพริกร้อยละ	 98.22	ผู้รวบรวม พบว่า	 สัดส่วน
ต้นทุนการจัดซื้อพริกต่อยอดขายมากที่สุดร้อยละ	 0.022	 หรือ	 0.81	 บาทต่อกิโลกรัม	 รองลงมา	 
คือ	 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งพริกต่อยอดขายร้อยละ	 0.010	 หรือ	 0.35	 บาทต่อกิโลกรัม	 และสัดส่วน 
มูลค่าพริกเสียหายต่อยอดขายน้อยท่ีสุดร้อยละ	 0.001	 หรือ	 0.03	 บาทต่อกิโลกรัม	 มิติด้านเวลา  
การตอบสนองค�าสั่งซ้ือ	 6.71	 วัน	 การจัดซื้อ	 4.65	 วัน	 และการจัดส่งผลผลิต	 5.71	 ชั่วโมง	มิติด้าน 
ความน่าเชื่อถือ	ความสามารถในการจัดส่งสินค้าร้อยละ	98.89	

 ข้อเสนอแนะ
	 การลดต้นทุนโลจิสติกส์ควรสนับสนุนให้มีการจัดท�าระบบสัญญาข้อตกลง	 (Contract	 Farming)	
สนับสนุนให้เกษตรกรวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคน	 สนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่ม 
การผลิตพริกแบบแปลงใหญ่	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพริกแบบ	GAP	
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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โคนมและผลิตภัณฑ์นม
	 วัตถุประสงค์การศึกษา	เพื่อเป็นฐานข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส	์และระดับการพัฒนา	 
ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในโซ่การผลิต	 ต้ังแต่การผลิต	 รวบรวม	 แปรรูป	 และ 
การส่งมอบสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค	โดยศึกษาข้อมูลในพื้นที่จังหวัดสระบุร	ีและนครราชสีมา	

โซ่อุปทานโคนมและผลิตภัณฑ์นมจากผลการศึกษา

 ผลการศึกษา โลจิสติกส์และโซ่อุปทานโคนมและผลิตภัณฑ์นม	 พบว่า	 มิติด้านต้นทุน  
โรงงานแปรรูปนมมีต้นทุนโลจิสติกส์สูงท่ีสุด	 ร้อยละ	 12.00	 จากการขนส่งนม	 UHT	 ไปยังพื้นที่ 
ห่างไกล	 รองลงมา	คือ	 ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ	 ร้อยละ	 4.40	 เนื่องจากต้องขนส่งน�้านมดิบไปยังโรงงาน
แปรรูปนมทั้งภายในและต่างจังหวัด	ส่วนเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์ต�่าที่สุดเพียง	ร้อยละ	3.24	 เพราะ
มีการรวมกลุ่มส่งน�้านมดิบ	 ประกอบกับฟาร์มโคนมส่วนใหญ่อยู่ใกล้ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ	 (รัศมีไม่เกิน	 
20	 กิโลเมตร)	 ส�าหรับมิติด้านเวลา	 ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบใช้เวลาในกระบวนการส่งมอบสินค้า 
นานที่สุด	 5	 ชั่วโมง	 ข้ึนกับระยะทางและระยะเวลาการตรวจสอบคุณภาพน�้านมดิบ	 รวมถึงปัญหา 
รถติดหน้าโรงงานช่วงเทศกาล	 รองลงมา	 โรงงานแปรรูปนมใช้เวลา	 3	 ชั่วโมง	 จากการส่งนม 
พาสเจอร์ไรส์ให้ลูกค้าแบบวันต่อวัน	 โดยเฉพาะนมโรงเรียน	 และมิติด้านความน่าเช่ือถือ	 พบว่า	 
เกษตรกรมีอัตราความสูญเสียความน่าเชื่อถือสูงท่ีสุด	 คิดเป็นร้อยละ	 1.00	 จากปัญหาคุณภาพ 
น�้านมดิบที่ลดลงจากการหกระหว่างรีดและขนถ่าย	 รวมถึงปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่าง 
รวบรวมและขนส่งน�้านมดิบ	 รองลงมา	 คือ	 โรงงานแปรรูปนม	 ร้อยละ	 0.25	 จากปัญหานมค้างท่อหรือ 
ไฟดับระหว่างการผลิต	 รวมถึง	 การจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมไม่ถูกต้อง	 เช่น	 การวางซ้อนทับมากเกินไป	 
ส่วนศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ	 ร้อยละ	 0.14	 เกิดจากปัญหาความสะอาดรถขนส่งน�้านมดิบ	 เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างขนส่ง	หรือตรวจพบยาปฏิชีวนะในน�้านมดิบ
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ผลการศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภาคการเกษตร (ALPI) เกษตรกร ศูนย์รวบรวม

น�้านมดิบ
โรงงาน

แปรรูปนม

มิติต้นทุน (ร้อยละ)

1.	ต้นทุนการขนส่ง/ยอดขาย 1.83 3.07 8.99

2.	ต้นทุนคลังสินค้า1/ยอดขาย 0.16 0.57 0.66

3.	ต้นทุนสินค้าคงคลัง2/ยอดขาย 0.93 0.07 0.57

4.	ต้นทุนบริหารจัดการ/ยอดขาย 0.04 0.49 0.75

5.	ต้นทุนโลจิสติกส์/ยอดขาย 3.24 4.40 12.00

มิติเวลา

6.	ระยะเวลาขนส่งสินค้า	(ชั่วโมง) 1.00 5.00 3.00

7.	ระยะเวลาสต็อกสินค้า	(วัน) 30.00 0.83 1.003,	7.004

มิติความน่าเชื่อถือ (ร้อยละ)

8.	อัตราความสูญเสีย 1.00 0.14 0.25

หมายเหตุ
คลังสินค้า1	 หมายถึง	โรงเก็บอาหารสัตว	์(เกษตรกร)	ถังพักนม	(ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ)	ห้องเย็น/คลังสินค้า	(โรงงานแปรรูปนม)
สินค้าคงคลัง2	 หมายถึง	อาหารสัตว	์(เกษตรกร)	น�้านมดิบ	(ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบ)	นมพาสเจอร์ไรส์/นม	UHT	(โรงงานแปรรูป)
3นมพาสเจอร์ไรส์		4นม	UHT

ข้อเสนอแนะ
	 1)	 ควรเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์แบบลีน	 (Lean	 Management)	 ซึ่งเป็นวิธีการลด 
ความสูญเปล่า	 (Waste)	 ที่เกิดในกิจกรรมโลจิสติกส์	 เช่น	 การขนส่งสินค้าไม่เต็มคัน	 การติดคิว 
หน้าโรงงาน	การสต็อกสินค้าเกินความจ�าเป็น	
	 2)	 ควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างโซ่คุณค่า	 (Value	 Chain)	 โดยเฉพาะโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม	
(Green	Logistics)	ได้แก่	การใช้บรรจภุณัฑ์ทีย่่อยสลายง่าย	การจัดซ้ืออาหารสัตว์อนิทรีย์	การใช้พลงังาน
ทางเลือก
	 3)	 ควรสร้างความเข้มแข็งในโซ่อุปทานโคนมและผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบคลัสเตอร์เพิ่มขึ้น	 
โดยเฉพาะคลัสเตอร์โคนมอินทรีย์	
	 4)	 ควรพัฒนาโลจิสติกส์ระดับฟาร์ม	 โดยเน้นพัฒนาระบบโซ่ความเย็น	 (Cold	 Chain)	 
เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบรีดนมแบบ	Pipeline	และ	Cooling	Tank	รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ
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3. โครงการจัดท�าฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร
	 สศก.	 ร่วมกับ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ด�าเนินโครงการจัดท�าฐานข้อมูล	Water	 Footprint	 
เพื่อศึกษาปริมาณการใช้น�้าในการผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ข้าว	 ยางพารา	 อ้อย	 ปาล์มน�้ามัน	 
ถั่วเหลือง	 ถั่วเขียว	 และทุเรียน	 โดยท�าการวิเคราะห์	 ความคุ ้มค่าทางเศรษฐกิจของการใช้น�้า 
ภาคการเกษตร	 ด้วยสัดส่วน	 GDP	 ของการใช้น�้าในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	(I-O	Table)	

 ผลการวิเคราะห์ GDP	 ของการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก	 
ได้แก่	 ข้าว	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 มันส�าปะหลัง	 ถั่วต่างๆ	 ผลไม้	 
และมะพร้าว	 พบว่า	 การปลูกผลไม้และถั่ว	 สร้าง	 GDP	 มากเป็น
อันดับ	 1	 และ	 2	 เท่ากับ	 49.38	 บาท	 และ	 37.35	 บาท	 ต่อการ 
ใช้น�้า	 1	 ลูกบาศก์เมตร	 ตามล�าดับ	 ในขณะที่การปลูกมันส�าปะหลัง
และข้าว	 สร้าง	 GDP	 ต�่าสุด	 เท่ากับ	 4.21	 บาท	 และ	 4.23	 บาท	 
ต่อการใช้น�้า	 1	 ลูกบาศก์เมตร	 ตามล�าดับ	 ส่วนสาขาการแปรรูป 
สินค้าเกษตร	ได้แก่	การสีข้าว	โรงงานน�า้ตาล	และยางพารา	พบว่า	 
ส�าหรับการผลิตน�้าตาล	 สร้าง	 GDP	 สูงสุด	 เท่ากับ	 29.04	 บาท	 
ต่อการใช้น�้า	 1	 ลูกบาศก์เมตร	 ในขณะท่ีการผลิตยางแผ่น/ยางแท่ง	
และการสีข้าว	สร้าง	GDP	 ได้	 8.72	บาท	และ	5.56	บาท	ต่อการ 
ใช้น�้า	1	ลูกบาศก์เมตร	ตามล�าดับ	
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	 ส�าหรับการวิเคราะห์ค่าเหมาะสม	 (Optimization)	 ในการ
จัดสรรน�้าภาคการเกษตร	 โดยการสร้างแบบจ�าลองทางเศรษฐกิจ
ระหว่างการใช้น�้าและภาคเศรษฐกิจ	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงล�าดับ 
ความส�าคัญของการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการปลูกพืช	 พบว่า	 กรณี
ปริมาณน�้ามีจ�ากัด	 จะมีการลดพื้นที่ปลูกของสาขาการผลิต	 
บางประเภท	 อาทิ	 ข้าว	 แต่บางประเภทยังคงส่งเสริมให้มีการปลูก
หรือคงพ้ืนที่ปลูกไว้	 เช่น	 พืชผัก	 ไม้ผล	 และยางพารา	 นอกจากนี้	 
พบว่า	การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่ใช้น�้าน้อยและให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูง

 ข้อเสนอแนะ
	 1)	 การก�าหนดนโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากรน�้าให้เกิด
ประสิทธิผล	 ควรพิจารณาค่า	Water	 Footprint	 ของสินค้าเกษตร
แต่ละชนดิ	ร่วมกับลกัษณะทางกายภาพของพชื	เงือ่นไขทางเศรษฐกิจ	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 2)	 การเช่ือมโยงผลการศึกษากับนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 ควรมีการพัฒนาแบบจ�าลอง	 optimization	 
ในระดับลุ่มน�้า	 นอกจากนี้ควรน�าข้อมูล	Water	 Footprint	 ผนวก
ไว้ในแผนที่	 Agri-map	 ในมิติของปริมาณการใช้น�้าของพืชและ 
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ	 เพื่อประกอบการตัดสินใจผลิตสินค้า
เกษตรของเกษตรกรและผู้ก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ 
ให้สอดคล้องกับปริมาณน�า้ต้นทุนแต่ละลุ่มน�้าให้เกิดประสิทธิภาพ
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งานกองทุน
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

1. ความเป็นมาของกองทุน 
	 รัฐบาลมีนโยบายเปิดการค้าเสรีภายใต้กรอบทวิภาคี	 และพหุภาคี	 อาท	ิ 
เขตการค้าเสรีอาเซียน	 (AFTA)	 ไทย-จีน	 ไทย-ออสเตรเลีย	 ไทย-นิวซีแลนด	์ ไทย-ญี่ปุ่น	
อาเซียน-จีน	อาเซียน-ญี่ปุ่น	เป็นต้น	ซึ่งการเปิดเสรีการค้าดังกล่าว	ภาพรวมประเทศไทย
ได้รับประโยชน์	 แต่มีสินค้าเกษตรบางกลุ่มของประเทศได้รับผลกระทบ	 ซึ่งระดับความ
รุนแรงของผลกระทบแตกต่างกันขึ้นกับชนิดสินค้าและความสามารถในการแข่งขัน 
ของสินค้า คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของประเทศ	 วัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร	 ปฏิรูปผลิตผล 
ทางการเกษตร	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 พัฒนาคุณภาพ	 ตลอดจนการแปรรูป	 
การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร	 รวมท้ังช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ 
ผลกระทบปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
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2. ผลการด�าเนินงานของกองทุน ปี 2547-2558
	 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	 
หรือกองทุน	FTA	มีผลการอนุมัติโครงการ	จ�านวน	22	โครงการ	10	ชนิดสินค้า	ได้แก	่ข้าว	ปาล์มน�้ามัน	
ชา	กาแฟ	มะพร้าว	พริกไทย	พืชผัก	โคนม	โคเนื้อ	และสุกร	เป็นจ�านวนเงิน	762.19	ล้านบาท	ดังนี้

	 2.1	 โครงการด้านพืช	 ประกอบด้วย	 โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา	 โครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน�้ามัน	 โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน�้ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับ 
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า	 AFTA	 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร	 โครงการ
ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู ่สากล	
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการ 
เปิดเสรีการค้าอาเซียน	 (AFTA)	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน�้าเขียว	 
จังหวัดนครราชสีมา	 เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	 และโครงการเพ่ิมคุณภาพข้าวเปลือก
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ	AEC
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	 2.2	 โครงการด้านปศุสัตว์	 ประกอบด้วย	 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก�าแพงแสนเพื่อใช้ผลิต 
น�้าเชื้อ	 โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก�าแพงแสน	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ	
โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ	 การเล้ียงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง	 โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	 ลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ ์
โคนมบ้านบึง	 จ�ากัด	 โครงการน�าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ	 (วัวหลุม)	 โครงการ 
เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี	 (FTA)	 ไทย-ออสเตรเลีย-นิวชีแลนด์	 โครงการ
พัฒนาศักยภาพฟาร์ม	 โคนมของสมาชิก	 (Smart	 Farm)	 เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้า
เสรี	 FTA	 โครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ	 (Premium)	 เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	 โครงการสร้างความม่ันคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์	 ปากช่อง	 1	 โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์	 จ�ากัด	 และโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก	จ�ากัด

3. ผลการด�าเนินงานของกองทุน ปี 2559
	 ปีงบประมาณ	2559	กองทุนฯ	มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 3.1 การอนุมัติโครงการ ได้อนุมัติ	2	โครงการ	เป็นจ�านวนเงิน	61.50	ล้านบาท	ดังนี้
  3.1.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูงของสหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด	 งบประมาณ	 36,820,000	 บาท	 เพ่ือ 
ด�าเนินการก่อสร้างโรงฆ่าโคที่ได้มาตรฐาน	 เพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเน้ือโคขุนคุณภาพสูงจาก 
แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค	 โดยมีก�าลังการผลิต	 20	 ตัวต่อวัน	 สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกร	 
ผู ้เล้ียงโคเน้ือภายในประเทศ	 รวมทั้งเป็นสถานท่ีต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต 
เนื้อโคขุนคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร	ผู้ประกอบการด้านเนื้อสัตว์	นิสิต	นักศึกษา	และนักวิชาการ
  3.1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของสหกรณ์โคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จํากัด	 งบประมาณ	 24,680,640	 บาท	 
เพ่ือให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ	 ความรู้	 ความเข้าใจถึงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์	 การเลี้ยงขุนโค	 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 โดยจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการเลี้ยงโคเนื้อ 
ให้มีประสิทธิภาพ	 แก่สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 100	 ราย	 ในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการเล้ียงโค	 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์	 การจัดการโค	 การผสมพันธุ์	 การดูแล	 การให้ 
อาหารและสูตรอาหาร	 โรคและการตรวจสุขภาพ	ตลอดจนการจัดหาโคเพศผู้	ซึ่งเป็นโคลูกผสมอเมริกัน
บราห์มัน	 หรือโคลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง	 ที่มีสุขภาพแข็งแรง	 น�้าหนักตัวประมาณ	 200-250	 กิโลกรัม	 
ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
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 3.2 การจัดการสัมมนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กองทุนฯ	 จัดสัมมนาและ 
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	จ�านวน	5	ครั้ง	โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า	800	ราย	ดังนี้

คร้ังที่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ก�าหนดการ
กลุ่มเป้าหมาย

ที่เข้าร่วม
จ�านวน 
(คน)

1 กองทุน	FTA	:	ปรับวิธีคิด	เปลี่ยนวิธีท�า	
น�าพาเกษตรไทยก้าวทันการค้าเสรี

วันที	่24	พฤษภาคม	2559
ณ	รร.ประจวบ	แกรนด์	
จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	 
สถาบันเกษตรกร	
และเกษตรกร

300

2 กองทุน	FTA	:	ปรับวิธีคิด	เปลี่ยนวิธีท�า	
น�าพาเกษตรไทยก้าวทันการค้าเสรี

วันที	่2	มิถุนายน	2559
ณ	รร.เชียงราย	แกรนด์รูม	
จ.เชียงราย

หน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	 
สถาบันเกษตรกร	
และเกษตรกร

370

3 การจัดท�าข้อเสนอโครงการและ 
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ

วันที่	18	-	19	สิงหาคม	2559 
ณ	รร.แกรนด	์ฮิลส	์รีสอร์ท	
แอนด	์สปา	จ.นครสวรรค์

เกษตรกร	 
สถาบันเกษตรกร

70

4 การจัดท�าข้อเสนอโครงการและ 
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ

วันที	่25	-	26	สิงหาคม	
2559	ณ	รร.รอยัลไดมอน	
จังหวัดเพชรบุรี

เกษตรกร	 
สถาบันเกษตรกร

58

5 การจัดท�าข้อเสนอโครงการและ 
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ

วันที	่1	-	2	กันยายน	2559
ณ	บ้านแม	่รีสอร์ท
จังหวัดล�าปาง

เกษตรกร	 
สถาบันเกษตรกร

65
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ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
ส่วนภูมิภาค

 สํานักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีหน่วยงานระดับสํานักตั้งอยู่ใน 
ส่วนภูมิภาค 12 แห่ง คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 มีภารกิจ 
เช่นเดียวกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลาง ในปี 2559 มีผลงาน 
ด้านการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี้
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1. การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)  
 ของสินค้าเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
	 สศก.	 ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการบริหารจัดการน�า้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในพื้นท่ีส่งเสริมการเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่	ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จึงมอบหมาย
ให้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	 1	 และ	 6-11	 ศึกษาปริมาณ 
การใช้น�า้ของสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ประกอบด้วย	 1)	 ข้าว
หอมมะลิ	จังหวัดเชียงใหม่และศรีสะเกษ	2)	ข้าว	กข.	จังหวัดลพบุร	ี
สุพรรณบุรี	 และสงขลา	 3)	 ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง	 จังหวัดตราด	 
และ	 4)	 ปาล์มน�้ามัน	 จังหวัดชุมพร	 การศึกษา	Water	 Footprint	 
เริ่มตั้งแต่	 การได้มาซึ่งวัตถุดิบ	 จนถึงผลผลิตของฟาร์ม	 โดยใช ้
แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิต	(Life	Cycle	Assessment	:	LCA)	 
ประยุกต ์ ใช ้ ร ่ วมกับหลักการประเมินค ่าปริมาณการใช ้น�้ า	 
เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้น�้าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
จากการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่	มีผลการศึกษา	ดังนี้
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 1.1 วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของสินค้าเกษตร
  ข้าวหอมมะลิ 105	พื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่	 อ�าเภอพร้าว	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีปริมาณการใช้น�้า	
995.24	ลูกบาศก์เมตรต่อไร่	หรือหากคิดต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	พบว่า	 
มีการใช้น�้า	 1,972.14	 ลูกบาศก์เมตรต่อตันข้าวเปลือก	 และมีค่า 
ฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน�้า	19.36	ลูกบาศก์เมตรน�้าเทียบเท่าต่อตัน 
ข้าวเปลือก	 ส่วนแปลงใหญ่อ�าเภอห้วยทับทัน	 จังหวัดศรีสะเกษ	 
มีปริมาณการใช้น�้า	 1,204.80	 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่	 หรือเท่ากับ	 
2,590.97	 ลูกบาศก์เมตรต่อตันข้าวเปลือก	 และมีค่าฟุตพร้ินท์ 
การขาดแคลนน�า้	 833.96	 ลูกบาศก์เมตรน�้าเทียบเท่าต่อตันข้าวเปลือก	 
ท้ั งนี้ 	 การผลิตข ้ าวหอมมะลิแปลงใหญ ่อ� า เภอห ้วยทับทัน	 
จังหวัดศรีสะเกษ	 มีปริมาณการใช้น�้าต่อตันข้าวสูงกว่าแปลงใหญ่
อ�าเภอพร้าว	 จังหวัดเชียงใหม่	 เนื่องจากแปลงใหญ่อ�าเภอห้วยทับทัน	
จังหวัดศรีสะเกษได้ปริมาณผลผลิตข้าวค่อนข้างน้อย	 ส่งผลให ้
ปริมาณการใช้น�้าต่อไร่และปริมาณการใช้น�้าต่อตันผลผลิตสูง
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  ข้าว กข. ในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 อ�าเภอบ้านหมี่	 
จังหวัดลพบุรี	 มีปริมาณการใช้น�้า	 1,075.09	 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่	 หรือคิดต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	 เท่ากับ	
1,378.32	 ลูกบาศก์เมตรต่อตันข้าวเปลือก	 และมีค่าฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน�้า	 37.26	 ลูกบาศก์เมตร 
น�้าเทียบเท่า	 ส่วนแปลงใหญ่อ�าเภอบางปลาม้า	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 มีปริมาณการใช้น�้า	 1,053.23	 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่	 หรือเท่ากับ	 1,406.46	 ลูกบาศก์เมตรต่อตันข้าวเปลือก	 และมีค่าฟุตพริ้นท์ 
การขาดแคลนน�้า	 185.61	 ลูกบาศก์เมตรน�้าเทียบเท่าต่อตันข้าวเปลือก	 ส่วนพ้ืนที่อ�าเภอระโนด	 
จังหวัดสงขลา	มีปริมาณการใช้น�้า	1,188.14	ลูกบาศก์เมตรต่อไร่	หรือเท่ากับ	1,721.94	ลูกบาศก์เมตร
ต่อตันข้าวเปลือก	และมีค่าฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน�า้ต่อตันผลิตภัณฑ	์12.41	ลูกบาศก์เมตรน�า้เทียบเท่า	

	 	 ท้ังนี้	 การผลิตข้าว	 กข.	 ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ทั้ง	3	แปลง	พบว่า	แปลงใหญ่อ�าเภอบ้านหมี่	จังหวัด
ลพบุรี	 มีปริมาณการใช้น�้าต่อไร่ค่อนข้างน้อยแต่ให้ผลผลิตข้าว 
ค่อนข้างมาก	 ส่งผลให้ปริมาณการใช้น�้าของต่อตันผลผลิตต�่าสุด	 
ส่วนแปลงใหญ่อ�าเภอระโนด	 จังหวัดสงขลา	 มีปริมาณการใช้น�้า 
ต่อไร่และมีปริมาณการใช้น�้าต่อตันข้าวสูงกว่าแปลงใหญ่อ�าเภออื่น	 
แต่ด้วยสภาพลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลามีค่าดัชนีการขาดแคลนน�้า 
ของพื้นที่ต�่ามาก	 สะท้อนถึงความตึงเครียดในการแย่งน�้าต�่า	 ท�าให้
ค่าฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน�้าต�่าลง	 ถึงแม้จะมีปริมาณการใช้น�้า 
ที่สูงก็ตาม	 ทั้งนี้แปลงใหญ่อ�าเภอบางปลาม้า	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 
มีปริมาณการใช้น�้าต่อตันข้าวมากเป็นอันดับสอง	 แต่มีค่าฟุตพริ้นท์
การขาดแคลนน�้าสูงสุด	 เพราะค่าดัชนีการขาดแคลนน�้าของพ้ืนที่ 
ลุ่มน�้าท่าจีนมีความตึงเครียดในการแย่งน�้ามากกว่าลุ่มน�้าอื่น

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 89



  ทุเรียนพันธุ ์หมอนทอง	 ในพื้นที่โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่	 อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัดตราด	 พบว่า	 
มีปริมาณการใช้น�้า	1,525.86	ลูกบาศก์เมตรต่อไร่	หรือคิดต่อหน่วย 
ผลิตภัณฑ์	 เท่ากับ	 868.45	 ลูกบาศก์เมตรต่อตันทุเรียนผลสด	 
ซึ่ ง มีค ่าฟุตพริ้นท ์การขาดแคลนน�้ าต ่อตันผลิตภัณฑ ์ 	 6 .78	 
ลูกบาศก์เมตรน�้าเทียบเท่า	 ทั้งนี้	 โดยเฉพาะในฤดูแล้ง	 เกษตรกร
จ�าเป็นที่จะต้องลงทุนขยายพื้นที่ชลประทานหรือจัดหาแหล่งน�้า 
เพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต	 หากเกษตรกรจะขยายหรือปลูกทุเรียนทดแทนสวนที่ม ี
อายุมากหรือทดแทนสวนยางพารา	 ควรพิจารณาถึงปริมาณน�้าฝน
และน�้าชลประทานหรือแหล่งน�า้ในพื้นที่	 ในเบื้องต้นการปลูกทุเรียน	
1	 ไร่	 ควรมีแหล่งน�้าเพื่อใช้การเกษตรขนาด	 793.97	 -	 1,525.86	
ลูกบาศก์เมตร	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น�้าและสภาพ 
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
  ปาล์มนํ้ามัน	 พื้นที่อ�าเภอท่าแซะ	 จังหวัดชุมพร	 
พบว่า	 มีปริมาณการใช้น�้า	 2,157.34	 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่	 หรือ 
คิดต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	เท่ากับ	831.28	ลูกบาศก์เมตรต่อตันทะลาย 
ผลปาล์มสด	 ซึ่งมีค่าฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน�้าต่อตันผลิตภัณฑ์	
482.41	ลูกบาศก์เมตรน�า้เทียบเท่า	เมื่อเทียบปริมาณน�า้ในพื้นที่ศึกษา
พบว่า	เกษตรกรร้อยละ	92.65	ใช้น�้าฝนเป็นหลัก	ซึ่งน�า้ฝนใช้การได้
ในพื้นที่ศึกษาในปี	2558	มีปริมาณเท่ากับ	1,423.38	ลูกบาศก์เมตร
ต่อไร	่ ขณะที่ปริมาณการใช้น�้าฝนในพ้ืนท่ีมีปริมาณมากกว่าจากการ
ประเมิน	แต่ยังน้อยกว่าความต้องการใช้น�้าของปาล์มน�้ามัน	
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 1.2 การประเมินมูลค่าน�้าทางเศรษฐกิจและเปรียบเทียบผลตอบแทน 
  ทางเศรษฐกิจ
	 	 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของสินค้าเกษตร	 เมื่อรวมต้นทุนค่าน�้า 
และไม่รวมต้นทุนค่าน�้า	 และน�ามาเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิที่หักต้นทุนค่าน�้าแล้วต่อปริมาณน�้า	 
1	ลูกบาศก์เมตร	โดยใช้ข้อมูลค่าน�้าของกรมชลประทานคิดค่าน�้าที่ลูกบาศก์เมตรละ	0.50	บาท	มีดังนี้
  ข้าวหอมมะลิ ปีเพาะปลูก	 2558/59	 ต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่อ�าเภอพร้าว	 จังหวัด
เชียงใหม่	 มีต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย	 4,476.95	 บาทต่อไร่	 ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่	 3,092.77	 บาท	 
เมื่อรวมต้นทุนปริมาณการใช้น�้าชลประทาน	 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น	 4,689.36	 บาทต่อไร่	 
ผลตอบแทนสุทธิ	 2,880.36	 บาทต่อไร ่	 ส ่วนต้นทุนการผลิตข ้าวในพื้นที่อ�าเภอห้วยทับทัน	 
จังหวัดศรีสะเกษ	ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย	2,861.84	บาทต่อไร่	ผลตอบแทนสุทธิต่อไร	่2,455.76	บาท	
เมื่อรวมต้นทุนปริมาณการใช้น�า้ชลประทาน	ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น	3,070.84	บาทต่อไร่	 
ผลตอบแทนสุทธิ	2,246.76	บาทต่อไร	่
	 	 ดังนั้น	 หากมีการจัดสรรหรือลงทุนเพิ่มปริมาณน�้า	 1	 ลูกบาศก์เมตร	 ให้กับพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่สามารถให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อปริมาณการใช้น�้า	 (WFI)	 ได้ไร่ละ	 2.89	 บาท	 ซึ่ง
ถือว่าเป็นการใช้น�้าท่ีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่สูง	 หากเปรียบเทียบกับค่าน�้าของกรมชลประทานที่ 
ลูกบาศก์เมตรละ	 0.50	 บาท	 ขณะที่การจัดสรรน�้าจะให้ผลตอบแทนไร่ละ	 2.89	 บาท	 คิดเป็น	 5.79	 
เท่าของเงินลงทุน	 ซึ่งมากกว่าแปลงใหญ่อ�าเภอห้วยทับทัน	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ที่ให้ผลตอบแทนจาก 
การผลิตน้อยกว่าและใช้น�้าในปริมาณท่ีมากกว่า	 จะส่งผลให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อปริมาณการ 
ใช้น�า้ต�่ากว่า	(WFI=1.86)
  ข้าว กข.	 ปีเพาะปลูก	 2558/59	 ต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่อ�าเภอบ้านหมี่	 จังหวัด 
ลพบุรี	 ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย	 4,104.34	บาทต่อไร่	 ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่	 1,935.93	บาท	 เมื่อรวม 
ต้นทุนปริมาณการใช้น�้าชลประทาน	 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น	 4,394.93	 บาทต่อไร	่ 
ผลตอบแทนสุทธิ	 1,645.34	 บาทต่อไร่	 ส่วนต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่อ�าเภอบางปลาม้า	 จังหวัด 
สุพรรณบุร	ี ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย	 4,499.77	บาทต่อไร่	 ผลตอบแทน	5,128.98	บาทต่อไร่	 เมื่อรวม 
ต้นทุนปริมาณการใช้น�้าชลประทานท�าให้มีต้นทุน	 การผลิตเพิ่มขึ้นเป็น	 4,499.77	 บาทต่อไร	่ 
ผลตอบแทนสุทธิ	 387.70	 บาทต่อไร่	 ส�าหรับต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่อ�าเภอระโนด	 
จังหวัดสงขลา	 ปีเพาะปลูก	 2557/58	 ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย	
3,481.05	บาทต่อไร่	 ผลตอบแทน	4,520.74	บาทต่อไร	่
เมื่อรวมต้นทุนปริมาณการใช้น�้าชลประทานท�าให ้
มต้ีนทนุการผลติข้าวเพิม่ข้ึนเป็น	3,786.91	บาทต่อไร่	 
ผลตอบแทนสุทธ	ิ733.83	บาทต่อไร่
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	 	 จากผลการศึกษา	 แสดงให้เห็นว่า	 การผลิตข้าวในพื้นที่อ�าเภอระโนด	 จังหวัดสงขลา	 
ปริมาณการใช้น�้าชลประทานสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ	 ดังนั้น	 หากมีการจัดสรรหรือลงทุนเพิ่มปริมาณน�้า 
ในการผลิตข้าวในพื้นที่อ�าเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุด	 (WFI=1.53)	 
รองลงมา	แปลงใหญ่อ�าเภอระโนด	จังหวัดสงขลา	(WFI=0.65)	และอ�าเภอบางปลาม้า	จังหวัดสุพรรณบุร	ี
(WFI=0.34)	 ตามล�าดับ	 ซึ่งการผลิตข้าวเจ้า	 กข.	 จ�านวน	 1	 ไร่	 ของพ้ืนที่โครงการทั้ง	 3	 แปลงใหญ่	 
พบว่าแปลงใหญ่จังหวัดลพบุรีให้ผลตอบแทนสุทธิมากที่สุดไร่ละ	1,645.34	บาท	และมีการใช้น�า้ทั้งหมด	
1,075.09	ลูกบาศก์เมตร	ซึ่งน้อยที่สุด	
	 	 ดังนั้น	 หากลงทุนจัดสรรน�้า	 1	 ลูกบาศก์เมตร	 ให้กับพื้นที่จังหวัดลพบุร	ี ถือว่ามีการใช้น�้า 
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนสูง	 คือให้ผลตอบแทนไร่ละ	 1.53	 บาท	 คิดเป็น	 3.06	 เท่าของเงินลงทุน	 ซึ่งม ี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าแปลงใหญ่อ�าเภอบางปลาม้า	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 (WFI=0.34)	 และ 
แปลงใหญ่อ�าเภอระโนด	จังหวัดสงขลา	(WFI=0.65)	
  ทุเรียนพันธุ ์หมอนทอง	 อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัดตราด	 ปี	 2558	 ต้นทุนการผลิต	 
41,344.88	บาทต่อไร่	ผลตอบแทนสุทธิ	67,365.66	บาทต่อไร	่เมื่อรวมต้นทุนปริมาณการใช้น�า้ชลประทาน
จะเพิ่มขึ้นเป็น	41,741.87	บาทต่อไร	่ผลตอบแทนสุทธิ	 66,968.67	บาทต่อไร่	 ดังนั้นหากมีการจัดสรร
หรือลงทุนเพิ่มปริมาณน�า้	1	ลูกบาศก์เมตร	ให้กับพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน	
จังหวัดตราด	 สามารถให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อปริมาณการใช้น�้าไร่ละ	 43.89	 บาท	 ถือว่าเป็น 
การใช้น�า้ที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงมาก	คิดเป็น	87.78	เท่าของเงินลงทุน	
  ปาล์มนํ้ามัน อ�าเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	ปี	2558	ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย	6,630.41	บาทต่อไร่	 
ผลตอบแทนสุทธิ	 4,788.56	 บาทต่อไร ่	 เมื่อรวมต้นทุนปริมาณการใช้น�้าชลประทานท�าให้มี 
ต้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น	 7,083.11	 บาทต่อไร่	 ผลตอบแทนสุทธิ	 4,335.86	 บาทต่อไร่	 ดังนั้นหากม ี
การจัดสรรหรือลงทุนเพิ่มปริมาณน�้า	 1	 ลูกบาศก์เมตร	 ให้กับพ้ืนท่ีโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ปาล์มน�า้มัน	จังหวัดชุมพรจะให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อปริมาณการใช้น�้าไร่ละ	2.01	บาท	
ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงคิดเป็น	 4.02	 เท่าของเงินลงทุน	 ทั้งนี้	 แปลงใหญ่แต่ละแห่งส่วนใหญ่ 
ให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อปริมาณการใช้น�้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคเกษตร	 (WFI=4.00)	 ยกเว้น 
แปลงใหญ่อ�าเภอระโนด	 จังหวัดสงขลา	 จึงควรมีการปรับปรุงระบบการใช้น�้าและวิธีการปลูกดูแลรักษา
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อปริมาณการใช้น�้ามากยิ่งขึ้น
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 1.3 ข้อเสนอแนะ

  แปลงใหญ่ข้าว 
	 	 1)	 ภาครัฐควรศึกษาและประชาสัมพันธ์	 Water	 Footprint	 เพ่ือสร้างความรู้ความ 
เข้าใจและสนับสนุนการตัดสินใจเลือกปลูกพืชให้สอดคล้องกับทรัพยากรน�้าในพื้นที	่ควรก�าหนดนโยบาย	
มาตรการ	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า	 โดยพิจารณาจัดหาแหล่งน�า้ควบคู่กับนวัตกรรม
การใช้น�า้แบบประหยัด	
	 	 2)	 ควรเลือกพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	 เช่น	
ทนแล้ง	 เทคนิคการปลูกแบบเปียกสลับแห้ง	 โดยค�านึงถึงความสามารถในการจัดหาน�้าให้ได้เท่ากับ 
น�้าชลประทาน	(Blue	Water	Footprint)	ในพื้นที่ก่อนท�าการเพาะปลูกครั้งต่อไป	ควบคู่กับการพิจารณา
มูลค่าผลตอบแทนและความคุ้มค่าการลงทุนจากการใช้น�้า
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  แปลงใหญ่ทุเรียน
	 	 1)	 สมาชิกโครงการจ�าเป็นต้องลงทุนขยายพื้นที่ชลประทานหรือจัดหาแหล่งน�้าเพิ่ม 
ในพื้นที่เพื่อให้มีน�า้เพียงพอกับความต้องการใช้
	 	 2)	 ควรส่งเสริมการส�ารองน�้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ของทุเรียน	 เช่น	 การปลูก
ทุเรียน	1	 ไร	่ ควรมีแหล่งน�้าส�ารองเบื้องต้น	ขนาด	793.97	 -	 1,525.86	ลูกบาศก์เมตร	หรือ	การปลูก
ทุเรียน	10	ไร่	ควรลงทุนขุดสระน�้าประมาณ	15,000	ลูกบาศก์เมตร	ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะขุดสระลึก 
ประมาณ	 6	 เมตร	 กว้าง	 50	 เมตร	 ยาว	 50	 เมตร	 หรือใช้พื้นที่ขุดสระ	 1.5	 ไร่	 จึงมีน�า้เพียงพอรองรับ 
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
	 	 3)	 ผู ้จัดการแปลงใหญ่และสมาชิกโครงการ	 ควรน�าเทคโนโลยีมาใช ้ เ พ่ือเ พ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้น�้า	 เช่น	 เครื่องวัดแรงดึงน�้าในดิน	 (Tension	meter)	 ตรวจวัดความชื้นของดิน 
และบริหารจัดการน�้าให้เหมาะสมด้วยการใช้ระบบการส่งน�้าแบบท่อ	เป็นต้น
	 	 4)	 ผู ้จัดการแปลงใหญ่ควรน�าข้อมูลการจัดท�าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ทุเรียนของโครงการ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการค้า	พร้อมทั้ง 
ขอขึ้นทะเบียนฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรระดับพื้นที่	 สนองตอบกลุ่มผู้บริโภค 
ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต

  แปลงใหญ่ปาล์มน�้ามัน
	 	 1)	 การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันมีความจ�าเป็น 
ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านปริมาณน�้าฝนและระบบ
ชลประทานหรือน�้าผิวดินในพื้นที่	เพราะปาล์มน�้ามันมีความต้องการ
ใช้น�้ามาก	 จึงจ�าเป็นต้องจัดเตรียมแหล่งกักเก็บน�้าเพื่อหลีกเลี่ยง 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาน�้าฝนเพียงอย่างเดียว	
	 	 2)	 ผู้จัดการแปลงใหญ่ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่า 
ในการลงทุนน�าเทคโนโลยี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า	 เช่น	 
เครื่องตรวจวัดความช้ืนในดิน	 การให้น�้าแบบสปริงเกอร์	 แบบ 
น�้าหยด	การส่งน�้าแบบท่อเพื่อการเกษตร	เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 95



2. การตัดสินใจปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ 
 ในจังหวัดชุมพร โดยใช้วิธีแบบจ�าลองทางเลือก  
 (Choice Experiment)

	 ภาคใต้เป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทย	 จังหวัดท่ีเป็นแหล่งผลิตส�าคัญ	 คือ	 จังหวัดชุมพร	 
มีเน้ือท่ีปลูกคิดเป็นร้อยละ	 68	 รองลงมา	 จังหวัดระนอง	 ร้อยละ	 9	 
และจังหวัดอื่นๆ	 ร้อยละ	 3	 ของพื้นท่ีปลูกท้ังหมด	 เกษตรกร 
ชาวสวนกาแฟกว่าร้อยละ	 70	 ปลูกเป็นสวนผสม	 และร้อยละ	 30	 
ปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว	 ช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมา	 พื้นที่เพาะปลูกลดลง 
เกือบครึ่งของพ้ืนที่ปลูกท้ังหมด	 สาเหตุจากความผันผวนของ 
ราคา	 สภาพดินเสื่อมโทรม	 และขาดแคลนแรงงานช่วงเก็บเกี่ยว	
นอกจากนี้	 สวนกาแฟที่ปลูกในปัจจุบันมีอายุมาก	 20	 -	 25	 ปี	 
จ�าเป็นต้องโค่นต้นทิ้ง
	 การศึกษาทางเลือกในการตัดสินใจปลูกทดแทนของ 
เกษตรกรชาวสวนกาแฟในจังหวัดชุมพร	 ด้วยแบบจ�าลองทางเลือก	
(Choice	 Experiment)	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผล 
ต่อการตัดสินใจปลูกกาแฟทดแทนสวนเก่าของเกษตรกรจังหวัด 
ชุมพร	 และวิเคราะห์ความเต็มใจจ่าย	 (Willingness	 to	 pay)	 
ในการตัดสินใจปลูกพืชของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ	 โดยรวบรวม
ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีต�าบลเขาทะลุ	 อ�าเภอสวี	 และ
ต�าบลรับร่อ	อ�าเภอท่าแซะ	รวม	160	ตัวอย่าง

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร96



	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 เกษตรกรให้ความส�าคัญคุณลักษณะด้านราคา	 การปรับปรุงดินตาม 
ค่าวิเคราะห์	 พันธุ์ใหม่	 (เมล็ดใหญ่	 ให้ผลผลิตสูง	 ทนต่อสภาพอากาศ)	 นโยบายด้านราคา	 และแรงงาน 
ที่เพียงพอในทิศทางบวก	 ส่วนต้นทุนการผลิตเกษตรกรให้ความส�าคัญในทิศทางลบ	 เมื่อน�าค่าสัมประสิทธิ์
มาจัดเรียง	พบว่า	เกษตรกรให้ความส�าคัญคุณลักษณะด้านราคามากที่สุด	รองลงมา	คือการปรับปรุงดิน 
ตามค่าวิเคราะห์	 พันธุ์ใหม่	 นโยบายราคา	 และแรงงานที่เพียงพอ	 ตามล�าดับ	 ในส่วนของคุณลักษณะ 
การปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์	 พันธุ์ใหม่	 นโยบายราคา	 และแรงงานท่ีเพียงพอ	 หากมีคุณลักษณะ 
เหล่านี้	เกษตรกรจะตัดสินใจปลูกกาแฟต่อไป	
	 ส�าหรับการประมาณค่าความเต็มใจจ่าย	 พบว่า	 เกษตรกรมีความเต็มใจจ่ายเพื่อลงทุน 
ในคุณลักษณะราคา	 80	 บาท	 อยู่ที่	 22.12	 บาท	 ถ้าราคากาแฟต�่ากว่าราคาฐาน	 70	 บาท	 เกษตรกร 
ตัดสินใจลดการปลูกกาแฟลงและปลูกพืชอื่นทดแทน	 สังเกตได้จากการตัดสินใจลงทุนปลูกกาแฟเมื่อ 
ราคาขายอยู่ที่	 40	บาท	ความเต็มใจจ่ายเพื่อลงทุนติดลบ	22.29	และราคาอยู่ที	่ 50	บาท	ความเต็มใจ
จ่ายเพื่อลงทุนติดลบ	13.72	บาท	และเกษตรกรมีความเต็มใจจ่ายเพื่อลงทุน	ในคุณลักษณะการปรับปรุง
ดินตามค่าวิเคราะห์	15.50	บาท	คุณลักษณะพันธุ์ใหม่ที่	6.65	บาท	คุณลักษณะนโยบายราคา	5.23	บาท	
และแรงงานเพียงพอ	4.33	บาท	

 ข้อเสนอแนะ
	 1)	 ภาครัฐควรสนับสนุนนโยบายด้านราคาและการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเกษตรกร	ผู้ปลูกกาแฟ	
	 2)	 กรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุนการปรับปรุงดินตามผลการวิเคราะห์ดิน	 เนื่องจากเกษตรกร 
พึงพอใจใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินแทนการใช้ปุ๋ยคอก/ชีวภาพ	 เพราะพ้ืนที่ปลูกกาแฟส่วนใหญ ่
เป็นที่ลาดชันเชิงเขามีค่าใช้จ่ายในการขนปุ๋ยคอกมากและมีอัตราสูญเสียสูง
	 3)	 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์กาแฟเพื่อส่งเสริมปลูกในพ้ืนท่ีควรมุ่งเน้นคุณลักษณะประจ�าพันธุ ์
ที่เกษตรกรต้องการ	 คือ	 ให้ผลผลิตสูง	 เมล็ดใหญ่	 และทนแล้ง	 และควรวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน	 5	 ปี	 
หากล่าช้าความต้องการปลูกกาแฟทดแทนสวนเก่าของเกษตรกรอาจเปลี่ยนแปลง
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ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
ระหว่างประเทศ

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการต่างประเทศ 
โดยกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการศึกษา  
วิเคราะห์ และจัดทําท่าทีการเจรจา รวมทั้งเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เข้าร่วมการประชุมในเวทีระหว่างประเทศในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายภาคเกษตร ข้อตกลงและเงื่อนไขด้านการค้าสินค้าและการลงทุน 
ภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคอากาศด้านการเกษตร ความมั่นคง 
ทางอาหาร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งระดับ
ทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ และในปี 2559 มีผลงานเด่น 
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ดังนี้
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1. การเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในกลุ่มประเทศสมาชิก BIMSTEC  
 ระยะที่ 2 “GAP เพื่อการค้าระหว่างประเทศ”
	 สศก.	 เป็นหน่วยงานประสานหลักในสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรของความร่วมมือ	 
BIMSTEC	 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ซ่ึงเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในประเทศสมาชิก	 BIMSTEC	 ระยะท่ี	 2	 “GAP	 เพื่อการ 
ค้าระหว่างประเทศ”	 หรือ	 BIMSTEC	Workshop	 on	 Developing	 Good	 Agricultural	 Practices	 
(GAP)	 -	 Phase	 II	 “GAP	 for	 International	 Trade”	 เมื่อวันท่ี	 26-28	 เมษายน	 2559	ณ	 โรงแรม 
เซ็นทรา	 มาริส	 รีสอร์ท	 จอมเทียน	 จังหวัดชลบุรี	 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศ 
สมาชิก	 BIMSTEC	 จ�านวน	 6	 ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศบังกลาเทศ	 ภูฏาน	 อินเดีย	 เมียนมา	 ศรีลังกา	 
และไทย	 (ยกเว้นเนปาล)	 รวมทั้งมีผู้แทนจากส�านักเลขาธิการ	 BIMSTEC	 และผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ	 โดยมีรองเลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(นางจันทร์ธิดา	มีเดช)	ท�าหน้าที่ประธานการประชุม
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	 โดยในคร้ังน้ีผู ้แทนจากประเทศสมาชิก	 BIMSTEC	 ได้มีการเรียนรู ้เก่ียวกับการรับรอง 
ระบบงานตามมาตรฐานสากลส�าหรับ	 GAP	 ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีก�าหนดให้หน่วยรับรองระบบงาน 
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบตามข้อก�าหนดของระบบบริหารงานคุณภาพส�าหรับหน่วยรับรองระบบงาน	 
รวมถึงแลกเปล่ียนความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้าน	 GAP	 
ของประเทศสมาชิก	 BIMSTEC	 เพื่อมุ ่งเน้นการพัฒนา	 GAP	 ตลอดห่วงโซ่อุปทานจากฟาร์มถึง 
ผู้บริโภคและการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในที่สุด	 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก	BIMSTEC	
	 การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้	 ได้รับความร่วมมือและประสบความส�าเร็จเป็นที่พอใจ 
ของทุกประเทศสมาชิก	 ประเทศไทยสามารถด�าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาการปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ดีและเป็นศูนย์การพัฒนาด้าน	GAP	ในกลุ่มประเทศสมาชิกได้
	 ส�าหรับการด�าเนินการต่อไป	 ประเทศสมาชิกจะน�าเสนอรายงานเกี่ยวกับประสบการณ	์ 
การด�าเนินงานด้าน	 GAP	 ของประเทศสมาชิก	 BIMSTEC	 โดยมีความยาวประมาณ	 7-10	 หน้า	 และ 
น�าเอกสารไปเผยแพร่ลงในเว็บไซด์ของ	BIMSTEC	ส�าหรับผู้ที่สนใจต่อไป
	 แผนการด�าเนินงานต่อไปคือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู ้ เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือ 
ด้านการเกษตร	โดยจะจัดขึ้นภายในเดือนธันวาคม	2560	
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2. การด�าเนินงานเพ่ือยกร่าง “พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
 การด�าเนินงานของส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉิน 
 ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559” ภายใต้ความตกลง APTERR 
	 องค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3	 (ASEAN	 Plus	
Three	 Emergency	 Rice	 Reserve:	 APTERR)	 เป็นความร่วมมือ 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน	 13	 ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศบรูไน	 
กัมพูชา	 อินโดนีเซีย	 ลาว	 มาเลเซีย	 เมียนมาร์	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	
ไทย	 เวียดนาม	 จีน	 ญี่ปุ ่น	 และเกาหลีใต้	 ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค	 โดยไม่กระทบต่อการค้าข้าว 
ในตลาดปกติ	 ตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดแคลน 
อาหารในประเทศสมาชิก	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส�ารองข้าว 
ไว้ในยามฉุกเฉินเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารในกรณีเกิด 
ภัยพิบัติ	 หรือความยากจนในประเทศสมาชิกอาเซียน+3	 รวมถึง 
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	 ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
ในระยะยาวต่อไป	
	 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามความตกลงการส�ารองข้าวฉุกเฉิน
อาเซียนบวกสาม	 ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและ
ป่าไม้กับรัฐมนตรีเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	 และ 
สาธารณรัฐเกาหลี	 ครั้งที่	 11	 (AMAF+3	 ครั้งที่	 11)	 เมื่อวันท่ี	 
7	ตุลาคม	2554	ซึ่งในความตกลง	APTERR	ข้อ	8	 ได้ระบุโดยสรุปว่า	
(1)	 ให้จัดตั้งส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม	 โดยสถานะบุคคลตามกฎหมายของส�านักเลขานุการฯ	 
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศเจ้าภาพทีส่�านักเลขานกุารฯ	
ตั้งอยู่	 (2)	 สถานที่ตั้งส�านักเลขานุการฯ	 จะต้องได้รับฉันทามติจาก
ประเทศสมาชิก	
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	 เมื่อวันที่	 28	 กันยายน	 2555	 ที่ประชุม	 AMAF+3	 ครั้งที่	 12	 ได้มีฉันทามติให้ไทยเป็นที่ต้ัง 
ของส�านักเลขานุการฯ	 ตามข้อเสนอของไทยในเรื่องการสนับสนุน	 รวมทั้งการให้เอกสิทธิ์และ 
การอ�านวยความสะดวกแก่ส�านักเลขานุการฯ	 และเจ้าหน้าที่ของส�านักเลขานุการฯ	 โดยเมื่อวันที่	 
29	 มีนาคม	 2556	 ส�านักเลขานุการฯ	 ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถาวร	 และได้ด�าเนินงานอย่างเป็นทางการ	 
ตั้งอยู่	ณ	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
	 เนื่องจากท่ีผ่านมาส�านักเลขานุการฯ	 ยังไม่มีสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายไทย	 ตามที่ระบุไว ้
ในความตกลง	 APTERR	 จึงจ�าเป็นต้องออกพระราชบัญญัติคุ ้มครองการด�าเนินงานของส�านัก 
เลขานุการฯ	ดังนั้น	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(ในฐานะหน่วยงาน
ที่ตั้งของส�านักเลขานุการฯ)	 จึงได้ด�าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ	 นี้	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และเมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 2558	 คณะรัฐมนตรี 
มีมติอนุมัติหลักการ	 “ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองการด�าเนินงานของส�านักเลขานุการองค์กร 
ส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	 และให้เร่งเสนอ	 “ความตกลงองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉิน 
ของอาเซียนบวกสาม	 และข้อเสนอของประเทศไทย	 ในการขอจัดต้ังส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย	 ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและ 
ป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ญี่ปุ ่น	 และสาธารณรัฐเกาหลี”	 เพื่อขอความเห็นชอบ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 23	 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	
	 ต่อมาเมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2559	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวง	
เกษตรและสหกรณ์ให้น�าเรื่องความตกลงองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามและข้อเสนอ	 
ของประเทศไทยในการขอจัดตั้งส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
ในประเทศไทยประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 ครั้งที่	 12	 เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พร้อมกับ	 “ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครอง 
การด�าเนินงานของส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	พ.ศ.	....”	ต่อไป	
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	 สศก.	 ได ้ด�าเนินการผลักดันร ่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองฯ	 อย ่างต ่อเนื่องจนกระทั่ง 
วันที่	 9	 มิถุนายน	 2559	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 และ 
ได้ประกาศ	 “พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานของส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉิน 
ของอาเซียนบวกสาม	 พ.ศ.	 2559”	 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่ 
6	 สิงหาคม	 2559	 เป็นต้นมา	 เพื่อให้ส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	 
ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	 และให้ส�านักเลขานุการฯ	 และเจ้าหน้าที่ซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย 
ได้รับเอกสิทธิ์และการอ�านวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย	
	 จากการด�าเนินงานข้างต้นจะเห็นว่า	 สศก.	 เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดัน“พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด�าเนินงานของส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	 พ.ศ.	 2559”	
ซึ่งเป็นการตราพระราชบัญญัติภายในประเทศ	 ซึ่งเป็นผลมาจากความตกลงระหว่างประเทศภาคีและ 
ก่อให้เกิดกลไกระหว่างรัฐภาคีข้ึนมาได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรก	 ซ่ึงได้รับการยอมรับและชื่นชมบทบาท 
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ในการฉกฉวยโอกาสเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการเป็นที่ตั้งของ 
ส�านักเลขานุการฯ	 ในลักษณะนี้	 และพระราชบัญญัติคุ ้มครองการด�าเนินงานของส�านักเลขานุการ 
องค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	พ.ศ.	 2559	 ถือเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษฉบับแรก	 
ที่มิได้เกิดขึ้นโดยตัวของความตกลงฯ	 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีข้อสังเกตให้ไทยพยายาม 
ออกกฎหมายกลางภายในเพื่อเอื้อต่อการเสนอตัวเป็นประเทศที่ตั้งของส�านักเลขานุการฯ	 ในท�านองนี้ 
ต่อไปในอนาคตอย่างคล่องตัวมากขึ้น
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ด้านติดตามประเมินผล 
การพัฒนาการเกษตร

 งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการด้านการ
พัฒนาการเกษตร เป็นภารกิจสําคัญของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อ
ให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ 
การพัฒนาการเกษตร ในช่วงปี 2559 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้
ดาํเนนิการตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานแผนงาน/โครงการสําคญัตามนโยบาย
สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการ
เกษตรของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร และการเพิ่ม ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ สรุปผลโดยสังเขป ดังนี้
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มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ  
ผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59
	 คณะรัฐมนตรี	 มีมติเมื่อวันที่	 6	 ตุลาคม	 2558	 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง	ปี	2558/59	ประกอบด้วย	8	มาตรการ	คือ	มาตรการที่	1	
ส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน	 มาตรการที่	 2	 การชะลอ 
หรือขยายระยะเวลาช�าระหนี้	 ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน	 มาตรการท่ี	 3	 การจ้างงานเพ่ือ 
สร้างรายได้ให ้แก่เกษตรกร	 มาตรการที่ 	 4	 การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน 
บรรเทาผลกระทบภัยแล้ง	มาตรการที่	5	การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า	มาตรการที่	6	การเพิ่มปริมาณ
น�้าต้นทุน	มาตรการที่	7	การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	และมาตรการที่	8	 
การสนับสนุนอื่นๆ	 ซ่ึงด�าเนินงานในลักษณะบูรณาการท�างานและทรัพยากรของทุกกระทรวง	 
โดยมีคณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง	 ปี	 2558/59	 และศูนย์อ�านวยการ 
เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง	 ปี	 2558/59	 ระดับชาติ	 (ศก.กช.)	 ขับเคล่ือนการด�าเนินงานโครงการ	 
นอกจากนี้	 ยังมีการสนับสนุนและช่วยเหลือผ่านมาตรการและโครงการอื่นๆ	 อีก	 9	 มาตรการ	 
รวมเป็น	 17	 มาตรการ	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการ 
ในมาตรการที่	 1	 3	 และ	 4	 ซึ่งมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ด�าเนินการหลัก 
และเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรง
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 ผลการประเมินผล

 1. สถานการณ์ภัยแล้งและความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่ปี	 2558	 
ต่อเน่ืองถึงต้นปี	 2559	 ปริมาณฝนและน�้าต้นทุนท่ีเก็บกักในอ่างเก็บน�้าทั่วประเทศมีปริมาณน้อยกว่า 
ค่าเฉลี่ย	 จากการวิเคราะห์ผลกระทบภัยแล้งท่ีมีต่อการผลิตสินค้าเกษตรในปี	 2558	 และปี	 2559	 
มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม	 7	 และ	 5	 ล้านไร	่ ตามล�าดับ	 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจของผลผลิตการเกษตร	จ�านวน	49,735	และ	31,493	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือรวม	2	ป	ี 
ท้ังสิ้น	 81,228	 ล้านบาท	 โดยสินค้าข้าวได้รับความเสียหายมากท่ีสุดในปี	 2558	 จ�านวน	 6	 ล้านไร่	 
มูลค่า	24,735	ล้านบาท	และป	ี2559	จ�านวน	4	ล้านไร่	มูลค่า	18,970	ล้านบาท

 2. มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณรวม	 
8	 มาตรการในวงเงิน	 34,969	 ล้านบาท	 โดยมีมาตรการที่เข้าถึงเกษตรกรและชุมชนโดยตรง	 เพ่ือช่วย 
สร้างรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน	 ได้แก่	มาตรการที	่ 1	3	และ	4	คิดเป็นงบประมาณอย่างน้อย	 
8,500	 ล้านบาท	 รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือผ่านมาตรการและโครงการอื่นๆ	 อีก	 9	 มาตรการ	 
รวมทั้งหมด	17	มาตรการ	เป็นวงเงินงบประมาณส�าหรับช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น	204,985	ล้านบาท
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 3. ผลจากการด�าเนินมาตรการช่วยเหลือ ประมาณการว่ามีเกษตรกรและประชาชน 
ได้รับประโยชน์จากมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งกว่า	 7	 ล้านคน	 ซึ่งจากมาตรการหลักที ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ	ได้มีส่วนช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	ดังนี้
  3.1 การลดรายจ่ายและสร้างรายได้ 
   มาตรการที่  1	 เกษตรกรได ้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 385,137	 ราย	 
โดยบางส่วนที่น�าปัจจัยการผลิตมาใช้และได้รับผลผลิตแล้ว	 เช่น	 พืชผักสวนครัว	 ถั่ว	 ข้าวโพด	 เห็ด	 
ปลาดุก	 ไก่ไข่	 และเป็ดไข่	 คิดเป็นมูลค่าประมาณ	 5,564	 บาทต่อครัวเรือน	 จากการจ�าหน่ายในชุมชน	 
และการบริโภคของครัวเรือน
   มาตรการที่ 3 เกษตรกรได้รับการจ้างงานเพ่ือสร้างรายได้ของกรมชลประทาน	 
146,677	 ราย	 หรือคิดเป็น	 10,090,781	 คน-วัน	 มีรายได้เฉล่ีย	 18,350	 บาทต่อราย	 โดยได้น�าไปใช้	 
เพื่อการอุปโภคบริโภค	ร้อยละ	64	ค่าเล่าเรียนบุตร	ร้อยละ	13	ลงทุนทางการเกษตร	ร้อยละ	9	ช�าระหนี	้
ร้อยละ	8	และเก็บออม	ร้อยละ	6
   มาตรการที่ 4	 เกษตรกรเข้าร่วมเป็นแรงงานในโครงการของชุมชน	 452,092	 ราย	 
หรือคิดเป็น	4,520,000	คน-วัน	มีรายได้อยู่ในช่วง	3,000	-	6,860	บาทต่อราย	ซึ่งน�าไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค	 
ร้อยละ	 63	 ลงทุนทางการเกษตร	 ร้อยละ	 16	 ค่าเล่าเรียนบุตร	 ร้อยละ	 10	 ช�าระหนี้	 ร้อยละ	 6	 และ 
เก็บออม	ร้อยละ	5
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  3.2 เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
   มาตรการที่ 3	 เกดิกระแสเงนิหมนุเวยีนจากการจ้างงานของกรมชลประทาน	ในระบบ
เศรษฐกิจภาพรวม	2,546	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	84	ของงบประมาณที่เบิกจ่าย	3,032	ล้านบาท
   มาตรการที่ 4	 มีโครงการของชุมชนเกิดข้ึน	 8,060	 โครงการ	 จากประมาณ	 
3,000	 ต�าบล	 ใน	 75	 จังหวัดทั่วประเทศ	 เกษตรกรได้รับประโยชน์	 2	 ล้านราย	 โดยในช่วงระหว่าง 
ด�าเนินงานโครงการ	 มีกระแสเงินหมุนเวียนจากการจ้างงานและการจัดซื้อวัสดุของโครงการใน 
ระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน	 ประมาณ	 2,375	 ล้านบาท	 และระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัด	 ประมาณ	 
3,883	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	ร้อยละ	53	และ	86	ตามล�าดับ	ของงบประมาณที่เบิกจ่าย	4,498	ล้านบาท
  3.3 ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน	 เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากต่อการ 
ด�าเนินงานในภาพรวม	8	มาตรการหลัก	ที่ค่าคะแนน	3	โดยแบ่งเป็น
   มาตรการที่ 1	 การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 มีความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลาง	 ท่ีค่าคะแนน	 3	 เนื่องจากเกษตรกรบางรายได้รับปัจจัยล่าช้า	 และยังไม่ได้น�าปัจจัย 
การผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน	์
   มาตรการที่ 3	 การจ ้างงานเพื่อสร ้างรายได ้ฯ	 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนน	3	
   มาตรการที่ 4	 โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน	 มีความพึงพอใจ	 
ในระดับมาก	ที่ค่าคะแนน	4	
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 4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
	 	 4.1	 การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ	 เช่น	 ภัยแล้ง	 อุทกภัย	 วาตภัย	 เป็นต้น	 
ควรมีลักษณะการบูรณาการการปฏิบัติงาน	 โดยมีคณะกรรมการระดับชาติเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
อ�านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง	 ปี	 2558/59	 เพราะถือว่ามีความเหมาะสมและ 
ครอบคลุมภารกิจตั้งแต่	การป้องกัน	บรรเทาทุกข์	และฟื้นฟู
	 	 4.2	 ควรพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณเบื้องต้นไว้เป็นหลักการ	 ส�าหรับการด�าเนินการ 
มาตรการช่วยเหลือต่างๆ	 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
งบประมาณ	 เพื่อการแก้ปัญหาและการขยายผลการพัฒนาการเกษตรของชุมชนต่อไป	 รวมทั้งส่งเสริม 
ให้ชุมชนได้มีส ่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นท่ีตามรูปแบบโครงการในแผนพัฒนา 
การเกษตรของชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดสรรงบประมาณแก่จังหวัดหรือในลักษณะกองทุน	 
และมีคณะกรรมการระดับจังหวัดและอ�าเภอพิจารณา
	 	 4.3	 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการปลูกพืชใช้น�้าน้อย 
หรือกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ	 ควรพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่เป้าหมายและความต้องการ 
ของตลาดในภาพรวม	 โดยค�านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน	 เช่น	 แหล่งน�้า	 รายได้/ผลตอบแทน	
ต้นทุน	การผลิต	และความยุ่งยากในการผลิต	เป็นต้น
	 ทั้งนี้	 ผลการประเมิน	 ข้อค้นพบ	 และข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น	 ได้น�าไปสู ่การสั่งการ	 
ถึงหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องทั้ งกรมส ่งเสริมการเกษตรที่ รับผิดชอบในมาตรการที่ 	 1	 และ	 4	 
และกรมชลประทานในมาตรการที่	 3	 เพื่อทราบและด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง	 นอกจากนี้	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานผลการด�าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งพร้อมผล 
การประเมินต่อคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที	่9	สิงหาคม	2559	ซึ่งได้มอบให้มีการสรุปบทเรียนในการบริหาร 
จัดการปัญหาภัยแล้ง	ส�าหรับเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดปัญหาภัยแล้งในปีต่อๆ	ไป	
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ  
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร
	 เป็นโครงการที่รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี	 (นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์)	 ได้มอบนโยบาย 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงพาณิชย์	และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	
พิจารณาจัดท�าแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภาวะภัยแล้งในปี	 2558/59	 
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ในช่วงท่ี 
ประสบภาวะภัยแล้ง	 และบริหารความเสี่ยงจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	 ซ่ึงมีแนวทาง 
การด�าเนินงานโครงการในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ	 และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน 
แต่ละพ้ืนที่	 โดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ	 การผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.	 882	 ศูนย์)	 
งบประมาณด�าเนินการทั้งสิ้น	 1,002,624,000	 บาท	 (งบกลางรายการเงินส�ารองรายจ่ายเพื่อ 
กรณีฉุกเฉินตามมติคณะรัฐมนตรี	 948,150,000	 บาท	 และงบประมาณของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	54,474,000	บาท)	สรุปผลการประเมิน	ดังนี้

 ผลการประเมินผล

 1. การถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย	 กลุ่มวิชาที่	 1	 สร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกัน	 
ในการขับเคลื่อนประเทศ	 กลุ่มวิชาท่ี	 2	 สร้างโอกาสในการแข่งขัน	 กลุ่มวิชาที่	 3	 เสริมสร้างและพัฒนา
คณุภาพชวีติ	และกลุม่วชิาที	่4	สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	พบว่า	เกษตรกรทีผ่่านการอบรม	 
เห็นประโยชน์ของความรู้ท่ีได้รับ	 ท�าให้มีเกษตรกรร้อยละ	 93	 วางแผนหรือมีแนวคิดที่จะน�าความรู้ 
ไปใช้ปฏิบัติ	ในจ�านวนนี้ร้อยละ	64	ได้เริ่มน�าไปปฏิบัติแล้ว	ที่เหลือร้อยละ	29	ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เนื่องจาก
บางส่วนรอเวลาให้ถึงฤดูการเพาะปลูกก่อน	 รอความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และเงินทุน	 รวมท้ัง 
เพิ่งสิ้นสุดการอบรม	 จึงอยู่ระหว่างเตรียมการ	 โดยจ�าแนกแนวคิดในการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ 
เกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ดังนี้
	 	 1.1	 วัตถุประสงค์ที่	 1	 เพื่อฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง	 และสามารถ 
ปรับตัวอยู ่ร ่วมบริบทสังคม	 เศรษฐกิจ	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่ี เปลี่ ยนแปลงไปในอนาคตได ้อย ่ า งยั่ งยืน 	 อี กทั้ ง เป ็น	 
การวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว	 เกษตรกร 
ร้อยละ	 76	 มีแนวคิดน�าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ	 ในการพัฒนา
ตนเอง	ในจ�านวนนี้	ร้อยละ	49	ได้น�าไปปฏิบัติจริงแล้ว	
ที่เหลือ	ร้อยละ	27	ยังไม่น�าไปปฏิบัติ
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	 	 1.2	 วัตถุประสงค์ที่	 2	 เพื่อสร้างความรู ้	 ความเข้าใจและร่วมการขับเคลื่อนประเทศ	 
ตามแนวทางประชารัฐให้แก่เกษตรกร	 เกษตรกรร้อยละ	 33	 มีแนวคิดในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน 
ตามแนวทางประชารัฐที่ได้รับการอบรมมา	ในจ�านวนนี้	ร้อยละ	25	ได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมพัฒนาชุมชนแล้ว	
ที่เหลือ	ร้อยละ	8	ยังไม่เข้าร่วม	เนื่องจากชุมชนยังไม่มีกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้
	 	 1.3	 วัตถุประสงค์ที่ 	 3	 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถ 
ด�ารงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง	 และสร้างโอกาสการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคม 
และตลาดสินค้า	 เกษตรกรร้อยละ	 34	 มีแนวคิดน�าความรู้ไปใช้ปฏิบัติในการปรับโครงสร้างการผลิต 
ในจ�านวนนี	้ร้อยละ	21	ได้น�าไปปฏิบัติจริงแล้ว	ที่เหลือ	ร้อยละ	13	ยังไม่น�าไปปฏิบัติ
	 	 1.4	 วัตถุประสงค์ที่	 4	 การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน	 ผลการถ่ายทอดความรู ้
ท�าให้เกษตรกรร้อยละ	 23	 มีแนวคิดน�าความรู ้ไปใช้ปฏิบัติด้วยการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่างๆ	 
ตามแนวทางสหกรณ์	 เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนแก่ตนเองและชุมชน	 ซึ่งได้เกิดการรวมกลุ่มข้ึนใหม่แล้ว	 
จ�านวน	29	กลุ่ม	แต่ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อก�าหนดแผนและกิจกรรมของกลุ่ม

 2. การเปล่ียนแปลงหลังน�าความรู้ ไปปฏิบัติ จากการน�าความรู ้ไปปฏิบัติของ 
เกษตรกร	ส่งผลให้มีเกษตรกรร้อยละ	6	ได้รับผลทางการเงิน	ดังนี้
	 	 2.1	 ร้อยละ	1	สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร	จากการผลิตปุ๋ยใช	้ ในการเกษตร	 
เก็บเมล็ดพันธุ ์ไว ้ใช ้แทนการซื้อ	 และผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาร์ป้องกันแมลงศัตรูแทนการใช้ 
ยาก�าจัดแมลง	ฯลฯ	เฉลี่ย	283	บาท/ไร	่และ	552	บาท/เดือน
	 	 2.2	 ร้อยละ	 4	 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 จากการท�าการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน	 
ท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย	และจัดท�าผลิตภัณฑ์เพื่ออุปโภคบริโภค	ฯลฯ	เฉลี่ย	340	บาท/เดือน
	 	 2.3	 ร้อยละ	 1	 มีรายได้เพิ่มข้ึนจากการท�าอาชีพเสริม	 และประกอบอาหาร/ขนม/งาน
หัตถกรรม	เฉลี่ย	886	บาท/เดือน
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 3. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ พบว่า	เกษตรกร	ร้อยละ	90	มีความ	
พึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับปานกลางถึงมาก	 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มีความ 
หลากหลายในพื้นที่ของเกษตรกร	มีความสะดวกในการเดินทางมาเข้าอบรม	ส่วนอีกร้อยละ	10	มีความ	
พึงพอใจน้อย	 เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาในการอบรมมากเกินไป	 การบรรยายเน้นแต่ทฤษฎี	 ท�าให ้
เข้าใจยาก	 สถานที่จัดยังมีความพร้อมไม่เพียงพอ	 ควรมีพัดลมเพ่ือช่วยระบายความร้อน	 ห้องสุขาควร 
เพิ่มและแยกระหว่างชายหญิง

 4. ข้อค้นพบ
	 	 4.1	 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์ฯ	 ทุกแห่งมีจิตอาสาพร้อมที่จะเป็นฐานในการถ่ายทอด
ความรู้	 บางรายตั้งใจจะน�าเงินที่ได้จากการใช้สถานท่ี	 ศพก.	 ในการอบรมตามโครงการ	 (400	 บาทต่อวัน)	 
เจียดจ่ายเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการฝึกอบรม	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ที่เข้ารับ 
การอบรม	
	 	 4.2	 ทีมงาน	 และกลุ่มแม่บ้านที่รับผิดชอบด้านอาหารส�าหรับผู้เข้าอบรม	 เห็นว่า	 ค่าอาหาร	
50	 บาทต่อรายต่อวัน	 ไม่เพียงพอ	 ซึ่งได้แก้ไขปัญหาโดยได้น�าผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ใน	 ศพก.	 
มาเป็นวัสดุในการประกอบอาหาร	 ซื้อผลผลิตที่ผลิตได้ในชุมชนในราคาต�่า	 บางแห่งให้ผู้เข้าอบรมน�าข้าว/
ข้าวเหนียวมาเองเพื่อมารับประทานร่วมกับกับข้าวที่กลุ่มแม่บ้านท�าขึ้น	 หรือใช้เงินทุนของกลุ่มแม่บ้านฯ	
เกษตรกรเจ้าของ	ศพก.	และหน่วยงานที่สนับสนุนเพิ่มเติม
	 	 4.3	 เกษตรกรที่เข้าอบรมมีความตื่นตัวต่อการอบรม	 เนื่องจากทั้งเนื้อหาในหลักสูตรและ
วทิยากรมคีวามหลากหลายได้รบัความสนใจจากเกษตรกร	โดยเฉพาะวทิยากรทีมี่มาจากหน่วยงาน	คสช.	
และที่เป็นเกษตรกรด้วยกันเอง	นอกจากนี้	เกษตรกรชอบการฝึกปฏิบัติมากกว่าการเรียนภาคทฤษฎี	
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	 	 4.4	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)
	 	 	 4.4.1	 ศูนย์ฯ	 ที่มีศักยภาพในระดับดี	 (A)	 หรือมีฐานการเรียนรู ้อยู ่ติดบริเวณท่ี 
จัดอบรม	 จะสามารถดึงดูดและกระตุ้นความสนใจจากเกษตรกรได้เป็นอย่างดี	 เนื่องจากฐานเรียนรู ้
จะมีป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลไว้ชัดเจน	 สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองจากการอ่านป้าย	 และเกษตรกร
สามารถมองเห็นตัวอย่างได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
	 	 	 4.4.2	 ศูนย์ฯ	 เกือบทุกแห่งยังขาดความพร้อมในการจัดอบรม	 เช่น	 อาคารเรียนรู้	 
(ไม่มีหลังคา	หรือมีแต่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์)	ขาดวัสดุและอุปกรณ์	(เครื่องฉายวีดิทัศน์	จอโปรเจคเตอร์	
เครื่องขยายเสียง	 โต๊ะ	 และเก้าอี้)	 ไม่มีป้ายแสดงฐานการเรียนรู้	 หรือมีแต่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ	์ 
ภาชนะส�าหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอ	และห้องสุขาเพียง	1	ห้อง	
	 	 4.5	 การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างวิทยากรและเกษตรกรโดยเปิดโอกาสให	้ 
ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็น	 เล่าประสบการณ์	 และภูมิปัญญาทางการเกษตรของตนเอง	 สร้างความ 
สนใจและกระตุ้นให้เกษตรกรรายอื่นกล้าซักถามและแลกเปล่ียนความรู้ด้านการเกษตรซ่ึงกันและกัน	 
ส่งผลให้เกษตรกรมีความกล้าซักถามปัญหาต่อวิทยากร	และเกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรด้วยกัน
	 	 4.6	 ในภาพรวมการฝึกอบรมตามโครงการฯ	 ก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคล่ือน	 ศพก.	 
กล่าวคือ	 ช่วยกระตุ้นการพัฒนา	 ศพก.	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากเกษตรกรผู้เข้ารับ 
การอบรมมีการแสดงความคิดเห็น	 และขอรับค�าแนะน�าความรู้จากเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ	 ศพก.	 
ซึ่งปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เกษตรกรต้นแบบได้รับทราบถึงความพร้อมของตนเอง 
และสถานที่ต่อการเป็นศูนย์เรียนรู้	 (ศพก.)	 ว่าจะต้องพัฒนาขับเคลื่อนในช่วงเวลาต่อไปอย่างไร	 
ให้เกิดความสมบูรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้จริง
	 	 จากการน�าเสนอผลการประเมิน	 และข้อค้นพบดังกล่าว	 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานหลัก	 คือ	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้น�าไปใช้เป็นข้อมูลใน 
การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงให้กับหน่วยงานปฏิบัติ	 พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลต่อ 
คณะรัฐมนตรี	เพื่อทราบผลการด�าเนินงานโครงการเมื่อวันที่	13	กันยายน	2559
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การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  
(Zoning by Agri-Map) ปี 2558/59
	 เป็นโครงการส�าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่และ
สินค้าเกษตรที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจโดยมีเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมาะสม	 และเพื่อให้การก�าหนด
นโยบาย	 มาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดสอดคล้องกับฐานทรัพยากรของ
ประเทศ	 มีเป้าหมายจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	การปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตร 
ในเขตที่มีความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม	 ไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดอื่นท่ีให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า	 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตที่มีความเหมาะสม	 โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน	 เป็นหน่วยงานหลัก	
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซ่ึงส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการ	สรุปผลการประเมินได้	ดังนี้

 ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 จดัท�าแผนทีเ่ขตเหมาะสมระดบัอ�าเภอ	และน�าไปแสดงไว้ทีศ่นูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ	
การผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ทั้ง	 882	 ศูนย์	 เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรรู้จักความเหมาะสมของ 
พื้นที่	มีเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น	145,867	ราย
	 2.	 ด�าเนินโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต	ปี	 2559	 ในพื้นที	่ S3	 และ	N	 
ของหน่วยงานต่างๆ	 รวม	 32,618	 ไร่	 เกษตรกร	 10,502	 ราย	 รวม	 49	 จังหวัด	 ซ่ึงในจ�านวนนี	้ 
กรมพัฒนาที่ดินได้ก�าหนดให้จังหวัดบุรีรัมย์	 ชัยภูมิ	 และอุทัยธานี	 เป็นจังหวัดน�าร ่องส�าหรับ 
การด�าเนินงานในปี	 2560	 นอกจากนี้	 ได้มีการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม 
โครงการในป	ี2560	อีกจ�านวน	3,902	ราย	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559)	เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที ่
ไม่เหมาะสมไปเลี้ยง	โค	กระบือ	แพะ	นาหญ้า	ปลูกหม่อน	ท�าเกษตรผสมผสาน	และประมง	
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 ผลการประเมิน

 1. การน�าความรู้ไปปฏิบัติ 
	 	 1.1	 ในพื้นที่ท�าการผลิตเขตเหมาะสม	 (S1	 และ	 S2)	 หลังการถ่ายทอดความรู้	 เร่ืองการ 
ปลูกพืชในเขตเหมาะสม	 การใช้แผนท่ี	 Zoning	 และการลดต้นทุนการผลิต	 พบว่า	 เกษตรกรที่ได้รับ 
การถ่ายทอดความรู้ร้อยละ	 98	 น�าความรู้ไปใช้แล้ว	 โดยร้อยละ	 62	 น�าไปใช้ระดับมาก	 ร้อยละ	 32	 
และร้อยละ	 2	 น�าไปใช้ระดับปานกลาง	 และระดับน้อย	 ตามล�าดับ	 เน่ืองจากเพิ่งเริ่มเพาะปลูก	 
ฤดูกาลใหม่	ขาดแคลนแรงงาน	ขาดวัสดุ/อุปกรณ์	เป็นต้น	
	 	 1.2	 ในพื้นที่ที่ท�าการผลิตไม่เหมาะสม	 (S3	 และ	 N)	 เกษตรกรร้อยละ	 44	 ทราบถึงระดับ 
ความเหมาะสมของพื้นที่การเกษตรของตนเอง	 และร้อยละ	 56	 ไม่ทราบระดับความเหมาะสม	 
(ทราบแค่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม	 )	 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก	 
ศพก.	และ	เกษตรแบบแปลงใหญ่	

 2. การเปลี่ยนแปลงหลังน�าความรู้ ไปปฏิบัติ เกษตรกรในพ้ืนที่เขตเหมาะสม	 
(S1	และ	S2)	ที่ผ่านการอบรมความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตได้น�าความรู้ไปปฏิบัติใช้	คิดเป็นร้อยละ	90	 
ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้	 ส่วนอีกร้อยละ	 10	 ยังลดต้นทุนไม่ได้	 เนื่องจากเพิ่งเร่ิมปฏิบัติ	 และ 
ปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เห็นผล	รายละเอียด	ดังนี้
  2.1 ร้อยละ	 79	 ของเกษตรกรที่ลดต้นทุนการผลิตได้	 เป็นการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 
จากเดิมใช้เมล็ดพันธุ ์เฉลี่ย	 28	 กิโลกรัมต่อไร่	 เหลือ	 16	 กิโลกรัมไร่	 หรือลดลง	 252	 บาทต่อไร	่ 
จากการท�าการเกษตรแบบประณีต	และใช้เครื่องหยอดเมล็ด	เป็นต้น
	 	 2.2	 ร้อยละ	 82	 ของเกษตรกรที่ลดต้นทุนการผลิตได้	 เป็นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง 
จากเดิมใช้ปุ ๋ยเคมีเฉลี่ย	 44	 กิโลกรัมต่อไร่	 เหลือ	 18	 กิโลกรัมต่อไร่	 หรือลดลง	 312	 บาทต่อไร	่ 
โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
	 	 2.3	 ร้อยละ	 18	 ของเกษตรกรที่ลดต้นทุนการผลิตได้	 เป็นการลดการใช้สารเคมีป้องกัน	 
โรคพืชและแมลง	จากเดิม	152	บาทต่อไร่	เหลือ	35	บาทต่อไร่	โดยใช้สารชีวภัณฑ์และชีวภาพ	
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 3. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการ 
  3.1 ความพึงพอใจ	 พบว่า	 เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก	 คิดเป็นร้อยละ	 77	 
ระดับปานกลาง	 และระดับน้อย	 คิดเป็นร้อยละ	 22	 และร้อยละ	 1	 ตามล�าดับ	 เน่ืองจากเกษตรกร 
ยังไม่เห็นผล	การปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องระดับความเหมาะสมในการปลูกพืช	เป็นต้น	
  3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า	 เกษตรกรร้อยละ	 68	 เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ	 ท�าให้ 
สามารถลดต้นทุนการผลิต	 และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 ร้อยละ	 21	 ได้ทราบว่าสามารถจะปลูกพืช 
ชนิดใดได้บ้างในพื้นที่ของตนเอง	 และร้อยละ	 11	 มีความคิดเห็นว่า	 การเข้าร่วมโครงการท�าให้ผลผลิต 
มากขึ้น	 ผลผลิตมีคุณภาพ	 และสามารถบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม

 4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
  4.1 ด้านเกษตรกร ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตต้องมีตลาดรองรับสินค้า	 
มีราคารับซื้อท่ีแน่นอน	 หรือมีการประกันราคาสินค้า	 เกษตรกรเห็นว่า	 แผนที่	 Zoning	 เข้าใจยาก	 
กรมพัฒนาที่ดินจึงควรเพิ่มการให้ค�าแนะน�า	และช่องทางการรับรู้	โดยเฉพาะ	Agri-Map	ควรท�าคลิปสั้นๆ	 
แนะน�าการใช้ผ่านสื่อที่เข้าใจง่าย	ส�าหรับเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุ	หรือผู้ไม่รู้หนังสือ
  4.2 ด้านเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เสนอให้ภาครัฐควรมีมาตรการจูงใจแก่เกษตรกร	 
ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรตามค�าแนะน�าท้ังในระยะส้ันและระยะยาว	 ร่วมบูรณาการใน 
การจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิต	 ประกาศปริมาณและราคาที่รับซื้ออย่างชัดเจนในแต่ละปี	 เน่ืองจากแหล่ง 
รับซื้อ	 ปริมาณการรับซื้อ	 และราคาผลผลิต	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน 
การผลิตสินค้าเกษตร
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  4.3 ด้านนโยบาย 
	 	 	 4.3.1	 ควรสนับสนุนให้แปลงเรียนรู้การเล้ียงกระบือ	 แพะ	 ปลา	 และการปลูกหม่อน	 
ที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไม่เหมาะสม	 (N)	 เป็นศูนย์เรียนรู ้เครือข่าย	 เพ่ือถ่ายทอดความรู ้ใน	 
การปรับเปลี่ยนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียงท่ียังปลูกพืชไม่เหมาะสม	 โดยจัดแสดงและ 
สาธิตการใช้แผนที่	 Zoning	 by	 Agri-Map	 ทั้งนี้	 เมื่อเกษตรกรท�าการปรับเปล่ียนแล้ว	 หน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนต่อเนื่องในระยะแรก	 ควบคู ่กับ 
การขยายผลในพื้นที่อื่นๆ	
	 	 	 4.3.2	 ก�าหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด	 โดยใช้แผนท่ี	 Agri-Map	 
เพื่อให้	 Single	 Command	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติใช้ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ ์
แผนที่	Agri-Map	และเพิ่มช่องทางการเข้าใช้งานแก่เกษตรกรที่ง่ายและสะดวก	
	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 จากการน�าเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้น�าไปสู ่การจัดท�าแนวทาง	 และแผนการปฏิบัติงาน 
การขับเคลื่อนโครงการ	 ในปี	 2560	 โดยด�าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้	 สร้างความเข้าใจในเรื่อง
การน�าแผนที่	 Agri-Map	 ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในระดับพื้นที	่ 
และการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสม
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โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
	 เป ็นโครงการส�าคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
(พลเอก	 ฉัตรชัย	 สาริกัลยะ)	 ในการปฏิรูปภาคเกษตร	 โดยน�าระบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร 
ในรูปแบบแปลงใหญ่มาใช้	 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการฟาร์มร่วมกันตามแผน 
การผลิตและแผนการตลาด	 เพื่อสร้างอ�านาจการต่อรอง	 มีตลาดรองรับแน่นอน	 สามารถลดต้นทุน 
การผลิต	 และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	 ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 
มีกรมส่งเสริมการเกษตร	 เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน	 ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการติดตามและประเมินผล 
การด�าเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์	และปัญหาอุปสรรคต่างๆ	สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

 ผลการด�าเนินงาน 
	 1.	 แปลงที่ด�าเนินการตามรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่มีทั้งหมด	 600	 แปลง	 พื้นที่รวม	
1.53	 ล้านไร่	 และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	 96,253	 ราย	 จ�าแนกเป็น	 แปลงใหญ่ต้นแบบ	 76	 แปลง	 
(เป็นเกษตรสมัยใหม่	 5	 แปลง)	 แปลงใหญ่ทั่วไป	 483	 แปลง	 (เป็นแปลงเกษตรสมัยใหม่	 12	 แปลง	 
และแปลงประชารัฐเกษตรสมัยใหม่	41	แปลง	)
	 2.	 ชนิดสินค้าที่ด�าเนินการ	32	ชนิดสินค้า	จ�าแนกเป็น	ด้านพืช	ประกอบด้วย	ข้าว	381	แปลง	
พืชไร่	(6	ชนิด)	83	แปลง	ไม้ยืนต้น	(3	ชนิด)	20	แปลง	ผักสมุนไพร	(4	ชนิด)	20	แปลง	ไม้ผล	(8	ชนิด)	
51	แปลง	หม่อนไหม	3	แปลง	และกล้วยไม้	1	แปลง	ด้านปศุสัตว์	(5	ชนิด)	23	แปลง	และด้านประมง	 
(3	ชนิด)	18	แปลง	
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 ผลการประเมินผล

 1. การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกร	 ร้อยละ	 95	 ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต	ด้านการเพิ่มผลผลิต	 
ด้านการตลาด	 และด้านการบริหารจัดการ	 เช่น	 การรวมกลุ่ม 
จัดหาปัจจัยการผลิต	 การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด 
และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน	เป็นต้น

 2. ผลกระทบเบื้องต้น
  2.1 ด ้ านต ้น ทุนการผ ลิต 	 ในป ี การ เพาะป ลูก	 
ปี	 2559/60	 เกษตรกรร ้อยละ	 34	 เห็นว ่าแนวโน ้มต ้นทุน 
การผลิตลดลงจากการใช้เมล็ดพันธุ ์	 การใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/	 
สารชวีภณัฑ์แทนปุย๋เคมแีละสารเคมกีารซือ้ปัจจยัการผลิตในปริมาณ
หรือราคาที่ลดลง	ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ	66	ยังไม่ทราบ	เนื่องจาก
บางชนิดสินค้า	 เกษตรกรเพิ่งเริ่มท�าการผลิต	 ส่วนด้านการเพิ่ม 
ผลผลิต	 สินค้าที่ได้รับผลผลิตแล้ว	 เช่น	 ปาล์มน�้ามัน	 ยางพารา	 
และไม้ผล	 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและยัง 
เก็บเกี่ยวไม่หมด	 ส่วนข้าวนาปี	 และมันส�าปะหลัง	 ปีเพาะปลูก	
2559/60	ยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว

0

100

200

300

400

ขาว มันสำปะหลัง ขาวโพด
เลี้ยงสัตว

ต�นทุนการผลิตที่ลดลง (บาท/ไร�)

ปาลม
น้ำมัน

ไมผล

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 119



  2.2 ด้านการตลาด	 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ	 82	 มีแหล่งรับซื้อผลผลิตท่ีได	้ 
ท�าการตกลงไว้	 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มแปลงต้นแบบคิดเป็นร้อยละ	 94	 ในขณะที่แปลงท่ัวไป 
มีแหล่งรับซื้อผลผลิตแล้วร้อยละ	71	
	 	 	 ส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้า	 เกษตรกรร้อยละ	 30	 มีการจ�าหน่ายผลผลิตแล้ว	 
เป็นสินค้ากลุ ่มพืชที่เกษตรกรปลูกมาหลายปีก่อนเข้าร่วมโครงการ	 เช่น	 ปาล์มน�้ามัน	 ยางพารา	 
และไม้ผล	 เป็นต้น	 โดยจ�าหน่ายได้ราคาสูงกว่าปี	 2558	 เช่น	 ปาล์มน�้ามัน	 เฉลี่ย	 2	 บาทต่อกิโลกรัม	 
(จาก	 4	 เป็น	 6	 บาทต่อกิโลกรัม)	 เงาะโรงเรียนเฉลี่ย	 22	 บาทต่อกิโลกรัม	 (จาก	 24	 เป็น	 46	 บาท 
ต่อกิโลกรัม)	 และทุเรียนเฉลี่ย	 21	บาทต่อกิโลกรัม	 (จาก	44	 เป็น	65	บาทต่อกิโลกรัม)	ทั้งนี้	 ลักษณะ 
การจ�าหน่ายยังมีลักษณะต่างคนต่างขายคิดเป็นร้อยละ	 83	 มีเพียงร้อยละ	 17	 ที่สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์โครงการมีการรวมกลุ่มกันขาย
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ เกษตรกรที่ด�าเนินการตามระบบการส่งเสริมแบบแปลงใหญ	่ 
มีการบริหารจัดการกลุ่มในทิศทางท่ีดีข้ึน	 เช่น	 มีการรวมกลุ่มกันซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ท�าให้ซื้อได้ราคา	 
13.84	 บาทต่อกิโลกรัม	 ถูกกว่า	 0.62	 บาทต่อกิโลกรัม	 ขณะที่ต่างคนต่างซ้ือราคาจะอยู่ที่	 14.48	 
บาทต่อกิโลกรัม	 รวมทั้งรวมกลุ่มขายผลผลิตโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงจุดรับซื้อ	 ช่วยท�าให้ลดค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่ง
  2.4 ความพึงพอใจต่อโครงการ	 ในภาพรวม	 เกษตรกรร้อยละ	 65	 มีความพึงพอใจ	 
อยู่ในระดับมาก	 เพราะเห็นว่าได้รับความรู้เพิ่ม	 และปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 โดโลไมท์	 และปอเทือง	 
ในการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 เป็นต้น	 เมื่อน�าความรู ้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนไปใช	้ 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	 เช่น	 ต้นทุนการผลิตลดลง	 ร้อยละ	 34	 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง	 
และร้อยละ	1	มีความพึงพอใจระดับน้อย
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 3. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
  3.1 ด้านหน่วยงานผู้ปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี บางแห่งยังไม่เข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	 ประกอบกับจ�านวนเจ้าหน้าที่น้อย	 ท�าให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรม 
ไม่เป็นไปตามแผน	 ดังนั้น	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 และหน่วยงานท่ีเป็นผู้จัดการแปลงแต่ละชนิดสินค้า	
ควรส่งเสริมเกษตรกรผู้น�าให้สามารถพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลงได้ในอนาคต	 ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 นอกจากน้ี	 ควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องใน 
ลักษณะบูรณาการร่วมกัน	
  3.2 ด้านเกษตรกร	 ในการเข้าร่วมโครงการยังมีบางรายที่ไม่ทราบแนวทางการพัฒนา 
แบบส่งเสริมระบบแปลงใหญ่	 และการท�าข้อตกลงด้านการตลาด	 นอกจากนี้	 ในการท�าการเกษตร	 
พบว่า	 ร้อยละ	 59	 ขาดน�้าในการเกษตร	 ร้อยละ	 50	 มีปัญหาจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง	 ร้อยละ	 39	 
ขาดเงินทุน	ร้อยละ	39	ปัญหาโรคแมลงศัตรูระบาด	และร้อยละ	26	ยังขาดความรู้ในการท�าการเกษตร	
ควรด�าเนินการดังนี้
   3.2.1 เร่งประชาสัมพันธ์	โดยกรมส่งเสริมการเกษตร	และส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกรายทราบเป้าหมายในการพัฒนาการผลิตในแปลงอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 3.2.2	 สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน	 โดยกรมชลประทาน	 ควรเร่งจัดหาแหล่งน�้า 
เพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลูก
	 	 	 3.2.3	 สนับสนุนสินเชื่อ	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร	 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ควรเร่งรัดด�าเนินการด้านการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่
เกษตรกร	เพื่อน�าไปด�าเนินกิจกรรมได้ทันเวลาเพาะปลูก	
	 	 ส�าหรับผลการประเมินผล	 ข้อค้นพบ	 และข้อเสนอแนะดังกล่าว	 ได้มีการจัดท�ารายงาน 
เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือทราบ	 และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รับไปพิจารณาด�าเนินการใช้ประโยชน์ในการวางแผนการขับเคล่ือน	 และขยายผลระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายที่จะด�าเนินการในปี	2560	ต่อไป
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โครงการสร้างเสริมและพัฒนา 
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร
	 สืบเน่ืองจากเมื่อวันที่	 15	 พฤษภาคม	 2558	 ในรายการ	 
“คืนความสุขให้คนในชาติ”ฯพณฯ	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 
นายกรัฐมนตรี	ได้กล่าวถึงเรื่องการน�าเกษตรกรไปดูงานต่างประเทศ	
โดยให้หน่วยงานน�าเกษตรกร	 ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปดูงาน
ด้านการผลิต	 การตลาด	 การค้าท่ีต่างประเทศ	 เพื่อน�าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 และเผยแพร่ 
ขยายผลสู่เครือข่ายในท้องถิ่น
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จึงได้จัดท�าโครงการสร้างเสริม 
และพัฒนาผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร	 โดยมีกรมปศุสัตว	์ 
กรมประมง	กรมการข้าว	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
กรมวิชาการเกษตร	 กรมหม่อนไหม	 กรมพัฒนาที่ดิน	 ส�านักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	
ร่วมด�าเนินการ	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมาย 
ให้ประเมินผลโครงการ	สรุปผลการประเมิน	ดังนี้

 ผลการด�าเนินงาน 
	 หน่วยงานได้น�าเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานใน 
ต่างประเทศ	ได้แก่	รฐัอสิราเอล	ญีปุ่น่	เครือรฐัออสเตรเลยี	สหพนัธรฐั
มาเลเซยี	สาธารณรฐัอนิเดีย	สาธารณรฐัประชาชนจีน	และสาธารณรฐั
จีน	 (ไต้หวัน)	 รวม	 604	 ราย	 จากเป้าหมาย	 609	 ราย	 เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายมีปัญหาสุขภาพกะทันหัน	 และมีธุระส�าคัญใน 
ช่วงก่อนการเดินทาง	 หน่วยงานไม่สามารถหาเกษตรกรรายใหม่
ทดแทนได้
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 ผลการประเมิน

 1. ความรู้ของเกษตรกร เมื่อสอบถามถึงความรู้เก่ียวกับเรื่องท่ีจะไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ	 
พบว่า	 เกษตรกรร้อยละ	 73.77	 มีความรู ้และประสบการณ์มาก่อนแล้ว	 ที่เหลือร้อยละ	 26.23	 
ไม่เคยมีความรู้มาก่อน	 ท้ังนี้	 หลังการศึกษาดูงาน	 เกษตรกรกลุ่มท่ีมีความรู้อยู่ก่อนแล้ว	 ร้อยละ	 98.91	 
มีความรู้เพิ่มขึ้น	 และกลุ่มที่ไม่มีความรู้อยู่ก่อนมีความรู้เพ่ิมข้ึน	 ร้อยละ	 99.01	 ส�าหรับกลุ่มท่ีคิดว่า 
ไม่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	 ให้เหตุผลว่าพื้นที่ท�าการเกษตรของสถานท่ีศึกษาดูงานแตกต่างจากประเทศไทย	
ไม่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้	และไม่ตรงกับการเกษตรที่ท�าอยู่

 2. การเปลี่ยนแปลงหลังการศึกษาดูงาน
  2.1 การนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ของเกษตรกร พบว่า	 เกษตรกรร้อยละ	 72.74	 
มีการน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเอง	 เช่น	 การปรับปรุงสูตรอาหารผสมส�าเร็จรูป	 
(Total	mixed	 ration	 :	 TMR	 )	 การใช้อาหารผสมเสร็จ	 TMR	 การปรับโรงเรือนเลี้ยงโคนม	 หรือ 
บ่อเลี้ยงกุ้ง	 และการให้น�้าพืชแบบเฉพาะที่เพื่อลดปริมาณการใช้น�้า	 เป็นต้น	 รองลงมาร้อยละ	 18.87	 
อยู่ระหว่างเตรียมไปประยุกต์ใช้	 และร้อยละ	 8.39	 คิดว่าไม่ได้น�ามาประยุกต์ใช้	 เน่ืองจากเห็นว่า 
สภาพพ้ืนที่และบริบทการท�าเกษตรของตนเองแตกต่างกับสถานที่ที่ไปศึกษา	 ดูงาน	 และไม่มีอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ทันสมัย
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  2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย	 เกษตรกรร้อยละ	 82.91	 มีการติดต่อ 
สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิต	 การตลาด	 ราคาสินค้าเกษตร	 และแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน	 
ผ่านทางโทรศัพท์	 Application	 Line	 และไปเยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตรระหว่างกัน	 ส่วนอีก 
ร้อยละ	17.09	ที่ไม่มีการด�าเนินการ	 เนื่องจากติดภารกิจการท�าการเกษตร	ไม่มีผู้ท�าหน้าที่ประสานงาน	
และมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ	ระบบ	Social	network
  2.3 การขยายผลความรู ้ พบว่า	 เกษตรกรร้อยละ	 92.44	 มีการถ่ายทอดความรู้ให้ 
เกษตรกรทั่วไปในเวทีต่างๆ	 เช่น	 การประชุมหมู่บ้าน/กลุ่มสมาชิก	 วิทยุในชุมชน	 และเผยแพร่ความรู ้
ในระบบ	 Social	 Network	 ส่วนเกษตรกรท่ียังไม่มีการขยายผลความรู้ให้เกษตรกรรายอื่น	 เนื่องจาก 
ยังอยู่ระหว่างประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้านการเกษตรของตนเองให้เห็นผลก่อน	
  2.4 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
	 	 	 2.4.1	 ด้านกระบวนการดูงาน	 พิจารณาจากการประชาสัมพันธ์	 เกณฑ์การคัดเลือก
เกษตรกร	 และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน	 พบว่า	 เกษตรกรร้อยละ	 44.50	 มีความ 
พึงพอใจระดับมากที่สุด	 ร้อยละ	 38.16	 มีความพึงพอใจระดับมาก	 ร้อยละ	 14.28	 มีความพึงพอใจ 
ระดับปานกลาง	และร้อยละ	3.06	มีความพึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุด
	 	 	 2.4.2	 ด้านหลักสูตรการศึกษาดูงาน	 พิจารณาจากความเหมาะสมของสถานที่ศึกษา	 
ดูงานกับอาชีพ	 และการบรรยายของวิทยากร	 พบว่า	 เกษตรกรร้อยละ	 47.40	 มีความพึงพอใจ 
ระดับมากที่สุด	 ร้อยละ	 36.70	 มีความพึงพอใจระดับมาก	 ร้อยละ	 12.64	 มีความพึงพอใจระดับ 
ปานกลาง	และร้อยละ	3.26	มีความพึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุด

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร124



  2.5 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
	 	 	 2.5.1	 ด้านการบริหารจัดการโครงการ	 ผู ้รับผิดชอบโครงการขาดประสบการณ์	 
ในการท�าโครงการน�าเกษตรกรไปดูงานต่างประเทศ	 ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกัน	 
และไม่ได้ตั้งงบประมาณในเรื่องศึกษาดูงานต่างประเทศ	 ท�าให้เกิดความล่าช้า	 เนื่องจากต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการอื่นๆ	มาด�าเนินการ	และขาดการชี้แจงท�าความเข้าใจกับเกษตรกร	
ในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิค	วิธีการศึกษาดูงาน	และการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร	ดังนั้น	หากมีโครงการ
ในลักษณะนี	้หน่วยงานควรร่วมกันจัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการ	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน	
	 	 	 2.5.2	 ด้านนโยบาย	 นับว่าเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล	 และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการเสริมสร้างประสบการณ์	 และพัฒนาต่อยอดศักยภาพของเกษตรกรในด้านการเกษตร	 
อย่างครบวงจร	 ทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตร	 ประมง	 ปศุสัตว์	 การแปรรูป	 การตลาด	 และระบบสหกรณ	์ 
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า	 ควรสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานโครงการในระยะต่อไป	 
เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรู้จากการศึกษาดูงานไปใช้พัฒนาต่อยอดกิจกรรม
การเกษตรได้	มีส่วนช่วยให้เกษตรกรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ	และเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ	
	 ทั้งนี้	 จากการน�าเสนอผลการประเมิน	 ข้อค้นพบ	 และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้น�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดโครงการจากปี	 2559	 โดยมอบหมายให้ 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปจัดท�าแผนงานและแนวทางการด�าเนินงานโครงการในระยะต่อไป	 
โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงจูงใจหรือรางวัลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่	 และเกษตรกร 
ที่ท�าหน้าที่เป็นประธานในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศกพ.)
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ด้านวิเคราะห์สถานการณ์
การเกษตรแบบเร่งด่วน

 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นท้ังในและต่างประเทศ ส่งผลกระทบ 
ต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยจึงเป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วน 
ท่ีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องการทราบผลกระทบที่อาจจะส่งผล 
ต่อเศรษฐกิจการเกษตรของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา  
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร สศก. จึงติดตามสถานการณ์ ศึกษา วิเคราะห์ 
เพื่อเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เช่น สถานี
วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต โดยปี 2559 ได้ม ี
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สําคัญและเร่งด่วน ดังต่อไปนี้
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1. การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
	 สศก.	 ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง	 รายงานต่อคณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง	 ปี	 2558/59	 ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธาน
กรรมการ	

 ผลการวิเคราะห์ ณ	 วันที่	 17	 มีนาคม	 2559	 สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลต่อภาคเกษตร 
ครอบคลุมพื้นท่ีเสียหาย	 2.87	 ล้านไร่	 มีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า	 72,743	 ราย	 ไม่สามารถ 
เพาะปลูกได้ตามฤดูกาล	 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยปี	 2558	 มีมูลค่าความเสียหาย 
รวม	 15,514.65	 ล้านบาท	 หากจ�าแนกตามภูมิภาค	 พบว่า	 ภาคเหนือได้รับผลกระทบมากที่สุด	 มูลค่า 
ความเสียหาย	 6,955.91	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 45	 ของมูลค่าความเสียหายรวม	 รองลงมา 
คือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มูลค่าความเสียหาย	 6,240.80	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 40	 ของมูลค่า 
ความเสียหายรวม	 ภาคตะวันออกและตะวันตก	 ภาคกลาง	 และภาคใต้	 มีมูลค่าเสียหาย	 1,279.64	 
1,017.23	และ	21.07	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

 มาตรการช่วยเหลือ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 18	 มีนาคม	 2559	 มีมติเห็นชอบโครงการ 
บูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง	 ปี	 2558/59	 จ�านวน	 8	 มาตรการ	 
45	โครงการ	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินงานผ่านศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง	 
ปี	 2558/59	 ระดับชาติ	 (ศก.กช.)	 งบประมาณรวม	 32,384.54	 ล้านบาท	 ซึ่งให้ความช่วยเหลือ 
เกษตรกรผู้ประสบภัย	 1.48	 ล้านราย	 ในจ�านวนนี้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยเหลือเกษตรกร 
ผ่านกิจกรรมส�าคัญ	 ได้แก่	 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	 ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน	 ส.ป.ก.	 ชดเชยดอกเบ้ียเงินกู ้
สหกรณ์	 จ้างแรงงานของกรมชลประทาน	 ช่วยเหลือของสหกรณ์	 และอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ	รวมทั้งสิ้น	601,775	ราย
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2. การวิเคราะห์ผลกระทบ กรณีสหราชอาณาจักรออกจาก 
 การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อเศรษฐกิจการเกษตรไทย
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มอบหมายให้	 สศก.	 วิเคราะห์ผลกระทบกรณ ี
สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป	 (British	Exit	–	Brexit)	ต่อเศรษฐกิจการเกษตรไทย	 
โดยวิเคราะห์ผลกระทบ	2	ด้าน	คือ	การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ	และการลงทุน	มีผลดังนี้

 1. ด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ระยะส้ันยังไม่ส่งผลกระทบ 
ทางตรง	 เน่ืองจากกระบวนการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต้องใช้เวลาอย่างน้อย	 2	 ปี	 
ในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบไม่มากนัก	เนื่องจาก	1)	ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ไปยังสหราชอาณาจักรมีมูลค่าน้อย	 คือ	 34,850	 ล้านบาท	 หรือ	 ร้อยละ	 2.88	 ของมูลค่าการส่งออก 
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	 2)	 ขณะนี้สหภาพยุโรปยังไม่มีความตกลงเขตการค้าเสรีกับ 
ประเทศไทย	 ดังน้ัน	 การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร	 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการสูญเสีย 
สิทธิทางการค้าแต่ประการใด	 อย่างไรก็ตาม	 หากในอนาคตประเทศไทยประสงค์จะท�าข้อตกลงทาง 
การค้าเสรีกับทั้งสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร	 จะมีความยุ่งยากมากขึ้น	 เนื่องจากต้องแยก 
เจรจาระหว่างกัน
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 2. ด้านการลงทุน ถึงแม้สหภาพยุโรปมีเงินลงทุนโดยตรงในไทย	 (Direct	 investment)	 
ปี	2558	มีมูลค่ารวม	298,754.38	ล้านบาท	ในจ�านวนนี้เป็นการลงทุนด้านการเกษตร	112.93	ล้านบาท	
โดยสหราชอาณาจักรมีการลงทุนในไทยมูลค่า	 37,134.61	 ล้านบาท	 เป็นการลงทุนในธุรกิจการเกษตร	 
มูลค่า	 0.62	 ล้านบาท	 ในขณะท่ีประเทศไทยลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ	 (Outflow)	 มีมูลค่า	 
310,008.32	 ล้านบาท	 แยกเป็นประเภทธุรกิจด้านการเกษตร	 มูลค่า	 37.81	 ล้านบาท	 โดยลงทุน 
ในสหราชอาณาจักร	36,797.63	ล้านบาท	เป็นธุรกิจด้านเกษตร	0.21	ล้านบาท	

	 ดังนั้น	 หากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป	 (EU)	 หรือ	 Brexit	 อาจจะไม่กระทบ 
กับไทยในด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 (FDI)	 ในประเภทธุรกิจด้านเกษตรมากนัก	 เพราะ 
เงินลงทุนด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรมีมูลค่าต�่ามาก	 อย่างไรก็ตาม	 ถือเป็นโอกาส
ดีที่สหราชอาณาจักรจะขยายการลงทุนในไทยเพื่อทดแทนลงทุนในสหภาพยุโรป	 และจะส่งผลต่อเนื่อง 
ให้เกิดการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันมากขึ้น	

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
	 1)	 ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและภูมิทัศน์ทางการค้า	 หลังการออกจากสภาพ
สมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด	
	 2)	 ควรมีมาตรการปรับตัวและประกันความเสี่ยงของธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรไทย	 ที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 ซึ่งเป็นผลกระทบหนึ่งของการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของ 
สหราชอาณาจักร	
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3. การวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี  
 ปีการผลิต 2559/60
	 สศก.	 ได้วิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 2559/60	 
ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 21	 มิถุนายน	 2559	 ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 ปีการผลิต	
2559/60	ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี	ปี	2559	โดยมีพื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัย	30	ล้านไร ่
ทั่วประเทศ	 วงเงิน	 3,217.13	 ล้านบาท	 ครอบคลุมภัยธรรมชาติ	 7	 ประเภท	 ได้แก่	 อุทกภัย/น�้าท่วม	 
ฝนทิ้งช่วง	วาตภัย	ภัยแล้ง	อากาศหนาว/ลูกเห็บ	อัคคีภัย	และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด	แบ่งเป็นพื้นที่
เป้าหมายส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่เป็นลูกค้า	ธ.ก.ส.	จ�านวน	29.5	ล้านไร่	และส�าหรับเกษตรกร
ทั่วไปอีกไม่เกิน	500,000	 ไร่	ทั้งนี้	 สศก.	 ได้ติดตาม	 โครงการประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	2559/60	
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 4	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 รัฐบาล	 ผู้บริหารโครงการฯ	 (ธ.ก.ส.)	 
บริษัทผู้รับประกันภัย	และเกษตรกร

 ผลการวิเคราะห์ 

 รัฐบาล ได้อุดหนุนเบ้ียประกันภัยให้ชาวนา	 60	 บาทต่อไร่	 รวมเป็นเงิน	 1,800	 ล้านบาท	 
จ�าแนกเป็นชาวนาทั่วไป	30	ล้านบาท	และชาวนาลูกค้าสินเชื่อ	ธ.ก.ส.	มูลค่า	1,770	ล้านบาท	นอกจากนี	้ 
รัฐบาลยังอุดหนุนค่าภาษีและอากรแสตมป์เพิ่มเติมจากมูลค่าเบี้ยประกันภัย	 100	 บาทต่อไร่	 ผู้บริหาร 
โครงการฯ	 (ธ.ก.ส.)	 มีการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย	 40	 บาทต่อไร่	 ส�าหรับลูกค้าของ	 ธ.ก.ส.	 ที่มีการ 
กู้เงินเพื่อกิจกรรมเพาะปลูกข้าว	และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ	ธ.ก.ส.	ก�าหนด	ในวงเงินอุดหนุนสูงสุด 
ท่ีจะอุดหนุน	 วงเงินทั้งสิ้น	 1,180	 ล้านบาท	 และเกษตรกรท่ัวไปจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย	 20	 ล้านบาท	 
บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการจ่ายสินไหมทดแทนแก่ชาวนา	สูงสุดในวงเงินไม่เกิน	3,000	ล้านบาท	
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	 นอกจากนี้	 ได้วิเคราะห์ถึงค่าสินไหมทดแทน	 และส่วนต่างที่เกษตรกรได้รับจากการประกันภัย 
ข้าวนาปี	ในพื้นที่	30	ล้านไร่	พบว่า
	 	 กรณ	ี1	 เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ	ธ.ก.ส.	ซื้อประกันภัยครบตามเป้าหมาย	29.5	ล้านไร่	และ 
เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์	 มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน	 มูลค่าสูงสุดถึง	 32,118.42	
ล้านบาท	 โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย	 6	 ประเภท	 มูลค่า	 31,463.52	 ล้านบาท	 และ 
ภัยศัตรูพืช/โรคระบาด	มูลค่า	654.90	ล้านบาท	
	 	 กรณ	ี2	 เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ	 ธ.ก.ส.	ซื้อประกันภัย	20.65	ล้านไร่	 และเป็นไปตาม
เง่ือนไขกรมธรรม์	 มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน	มูลค่าสูงสุดถึง	 22,482.89	 ล้านบาท	
โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดจากภัย	 6	 ประเภท	 มูลค่า	 22,024.46	 ล้านบาท	 และภัยศัตรูพืช/ 
โรคระบาด	มูลค่า	458.43	ล้านบาท	
	 	 กรณ	ี3	 เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ	 ธ.ก.ส.	ซื้อประกันภัย	14.75	ล้านไร่	 และเป็นไปตาม
เง่ือนไขกรมธรรม์	 มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน	มูลค่าสูงสุดถึง	 16,059.21	 ล้านบาท	
โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดจากภัย	 6	 ประเภท	 มูลค่า	 15,731.76	 ล้านบาท	 และภัยศัตรูพืช/ 
โรคระบาด	มูลค่า	327.45	ล้านบาท	
	 	 และกรณี	4	เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ	ธ.ก.ส.	ซื้อประกันภัย	7.38	ล้านไร่	และเป็นไปตาม 
เง่ือนไขกรมธรรม์	 มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน	 มูลค่าสูงสุดถึง	 8,029.61	 ล้านบาท	 
โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดจากภัย	 6	 ประเภท	 มูลค่า	 7,865.88	 ล้านบาท	 และภัยศัตรูพืช/ 
โรคระบาด	มูลค่า	163.73	ล้านบาท	
	 	 ส�าหรับเกษตรกรทั่วไปซื้อประกันภัย	0.50	ล้านไร	่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรวม	20	ล้านบาท	
หากเกิดประสบภัยจะได้รับค่าสินค้าไหมทดแทน	 มูลค่ารวม	 524.38	 ล้านบาท	 ส�าหรับภัย	 6	 ประเภท
มูลค่า	514.08	ล้านบาท	ส�าหรับภัยศัตรูพืช/โรคระบาด	มูลค่า	10.30	ล้านบาท

 ข้อเสนอแนะ 
	 1)	 ควรมีการพิจารณาขยายประเภทของสินค้าเกษตรให้เพ่ิมมากข้ึน	 เช่น	 มันส�าปะหลัง	 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้าอื่นๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้สามารถประกันภัยความเสี่ยงจากธรรมชาติ	 พร้อมท้ัง	 
ร่วมบูรณาการระหว่างภาครัฐ	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท�าความความเข้าใจกับเกษตรกรก่อน 
การซื้อประกัน	 และการเรียกร้องสิทธิประกันเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนนั้น	 โดยต้องพิจารณาค่าเบ้ียประกันภัย
ที่เหมาะสมและการส่งเสริมการตลาดให้สามารถเข้าถึงให้ง่ายถ้าหากว่ารัฐบาลไม่เข้าไปอุดหนุน	 (subsidy)	
เพื่อจูงใจให้เกษตรกรซื้อประกันภัยเพิ่มมากขึ้น	จะส่งผลท�าให้โครงการนี้สามารถขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืน	
	 2)	 ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ให้กว้างขวางและให้ลงรายละเอยีดในเนือ้หามากข้ึน	เพือ่ให้เกษตรกร
เกิดการรับรู้	 ตระหนักถึงความส�าคัญ	 และเกิดความสนใจในการท�าประกันภัยมากขึ้น	 รวมท้ังการให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกัน	จะท�าให้เกษตรกรตระหนักถึงมูลค่าของเงินที่ตนเองจ่ายไป
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4. การวิเคราะห์ผลกระทบการเลื่อนระดับการปกป้องเหยื่อ 
 การค้ามนุษย์เป็น Tier 2 Watch List ที่มีต่อภาคเกษตรไทย

 ความเป็นมา 
	 การจัดอันดับ	 Trafficking	 in	 Persons	 (TIP)	 Report	 2016	 ด�าเนินการโดยสหรัฐอเมริกา 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์	 2000	 (Trafficking	 Victims	 Protection	 Act	 
of	2000	หรือ	TVPA)	ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลของทุกประเทศระหว่างวันที่	1	เมษายน	2015	ถึง	31	มีนาคม	
2016	โดยเปรียบเทียบสถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั่วโลกกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและจัดล�าดับ 
ประเทศต่าง	 ๆ	 ออกเป็น	 4	 ระดับ	คือ 1) Tier 1 หรือ ระดับดีที่สุด	 หมายถึง	 ประเทศที่ด�าเนินการ
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย 
การต่อต้านการค้ามนุษย์	2) ระดับ Tier 2	 หมายถึง	 ประเทศที่มีการด�าเนินการยังไม่สอดคล้องกับ 
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา	แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา	3) Tier 2 Watch List 
หมายถึง	 ประเทศที่มีรายงานเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น	 หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายาม 
ต่อต้านการค้ามนุษย์	 อย่างไรก็ตามกรณีของไทยถูกระบุว่ามีความพยายามอันส�าคัญในการขจัด 
การค้ามนุษย์	 แต่ยังไม่ได้ขั้นต�่าของมาตรฐานที่สภาสหรัฐอเมริกาวางไว้	 4) Tier 3 ระดับต่ําสุด  
หมายถึง	 ประเทศที่ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าของกฎหมายสหรัฐอเมริกา	 และไม่มี 
ความพยายามแก้ไขปัญหา	 ซึ่งจากรายงานดังกล่าว	 สหรัฐอเมริกาได้ปรับไทยจาก	 Tier	 3	 ให้ขึ้นมาอยู	่ 
Tier	2	Watch	List	
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	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ท�าการวิเคราะห์ผลกระทบจากรายงานดังกล่าวต่อ 
ภาคเกษตรไทย	ดังนี้
	 1.	 เกิดการขยายตัวในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหรัฐอเมริกา	 เนื่องจากรายงานฉบับนี้ 
ท�าให้สหรัฐอเมริกา	ลดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ภาษี	 (Non-tariff	Barrier)	ที่มีต่อประเทศไทย	และ 
มีผลด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคในประเทศและตลาดคู่ค้าอื่น	ๆ	ในการซื้อสินค้าเกษตรจากไทยมีแนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้น	
	 2.	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีข้ึนของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา	 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเพ่ิมยอดการส่งออก	นอกจากน้ี	 ยังท�าให้ประเทศ 
คู่ค้าอื่น	 โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 เช่น	 สหภาพยุโรป	 ญี่ปุ ่น	 ท่ีให้ความส�าคัญต่อประเด็น 
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก	 จะขยายการสั่งซ้ือสินค้าเกษตรของไทย	 โดยเฉพาะ 
สินค้าประมง	ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ชะลอการสั่งซื้อ	เนื่องจากรอผลจากรายงานฯ	ของสหรัฐอเมริกา	

 ข้อเสนอแนะ
	 1)	 ประเทศไทยควรด�าเนินงานอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์	 เพ่ือให้ผู ้เกี่ยวข้องมีการด�าเนินการอย่างถูกต้องอย่าง 
เป็นระบบให้สามารถจัดการได้
	 2)	 ควรกระตุ้นภาคเอกชนให้ตื่นตัวและร่วมมือกับภาครัฐ	 ในการด�าเนินการแก้ไขสถานการณ์
ดังกล่าว	 เพื่อปกป้องภาพลักษณ์สินค้าไทย	 โดยเฉพาะการตรวจสอบการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้ม ี
การด�าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งในระดับประเทศ	จังหวัด	และอ�าเภอ	
	 3)	 หากแรงงานท่ีถูกกฎหมายไม่เพียงพอกับความต้องการ	 ควรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตให้เพิ่มขึ้น	
	 4)	 ส�าหรับแรงงานในภาคการเกษตร	 ควรด�าเนินการ	 ดังนี้	 (1)	 ป้องกันแรงงานภาคเกษตร	 
โดยการจัดระเบียบแรงงานภาคเกษตร	 เพื่อน�าแรงงานต่างด้าวเข้าสู ่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง	 
(2)	 คุ้มครองช่วยเหลือแรงงานภาคเกษตร	 และ	 (3)	 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน 
ภาคเกษตร	 ดังนั้น	 หากมีการด�าเนินการแก้ไขสถานการณ์ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง	 จะแสดงให้เห็นถึง 
ความตั้งใจตอบสนองถึงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาฯ	ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การปรับอันดับสถานการณ์แรงงานขึ้นไปอยู่ที่ระดับTier	2	และ	Tier	1	ในอนาคต
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ส่วนที่ 5
37 กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2559
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การสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และ 
แนวโน้มปี 2559 “เกษตรบริบทใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”1

	 วันที่	18	ธันวาคม	2558	พลเอก	ประสาท	สุขเกษตร	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เป็นประธานเปิดการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป	ี2558	และแนวโน้มป	ี2559	“เกษตรบริบทใหม่	ก้าวไกลด้วย
นวัตกรรม”	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพฯ	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จัดขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรในอนาคต	 รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการก�าหนดนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป	 
ทั้งน้ี	 มีนักวิชาการ	 ผู้แทนภาครัฐ	 และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร	 สถาบันการศึกษา	 
ผู้แทนเกษตรกร	สื่อมวลชน	และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประมาณ	500	คน
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สศก. จัดประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
องค์การจนถึงบุคคล 2

	 วันที่	21	ธันวาคม	2558	นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธาน
เปิดการประชุมช้ีแจง	 เรื่อง	 การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมายระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล	 และ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน	ณ	ห้องประชุมศรีปลั่ง	อาคาร	สศก.	
เพื่อร่วมกันด�าเนินการพัฒนาองค์การต่อเนื่องในประเด็น
การถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย	 ตั้งแต่ระดับองค์การ	
หน่วยงาน	จนถึงระดับบุคคล	และเป็นการชี้แจงท�าความ
เข้าใจให้กับบุคลากร	สศก.	 ในเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด�าเนินงานในปี	 2559	 ภาพรวม	 
และในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป
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สศก. จัดอบรมชี้แจงการส�ารวจข้อมูลการเกษตร
ปีงบประมาณ 25593

	 วันที่	 11	มกราคม	2559	นายคมสัน	จ�ารูญพงษ์	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธาน 
เปิดการอบรมชี้แจงการส�ารวจข้อมูลการเกษตรปีงบประมาณ	 2559	ณ	 ห้องประชุมศรีปล่ัง	 อาคาร	 สศก.	 เพื่อให ้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจระเบียบวิธีการส�ารวจและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ	 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น 
ระหว่างวันที่	11-15	มกราคม	2559	มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น	52	คน
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สศก. จัดอบรมบูรณาการข้าราชการ กษ.  
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 4

	 วันที่	 15	 มกราคม	 2559	 นายอนันต์	 ลิลา	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การบูรณาการแผนงานสู่การขยายผล	 การผลิต	 และการบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์	ณ	โรงแรมสามพราน	ริเวอร์ไซต์	จ.นครปฐม	เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์	 พร้อมท้ังเกิดการเช่ือมโยงการบูรณาการแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาเกษตรอินทรีย์	 ที่มีกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	 การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่	15-16	มกราคม	2559	โดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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การประชุมชี้แจง การจัดเก็บและวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญระดับจังหวัด5

	 วันที่	21	มกราคม	2559	นายคมสัน	จ�ารูญพงษ์	
รองเลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	เป็นประธาน
เปิดการประชุมช้ีแจงการจัดเก็บและวิเคราะห์อุปสงค์	
อปุทานสนิค้าเกษตรทีส่�าคญั	ระดบัจงัหวดั	ณ	ห้องประชุม
ศรีปลั่ง	ชั้น	8	โดยมีนายธรณิศร	กลิ่นภักดี	ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 8	 จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี
กล่าวรายงาน	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึงวิธีการ 
จัดเก็บ	 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน	 สามารถน�าไป
ใช้วางแผนก�าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 มีผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนภูมิภาค	
นักวิชาการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 1-12	 และ
เจ ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานรวมประมาณ	 
50	 คน	 โดยการประชุมก�าหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่	 21- 
22	มกราคม	2559
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ข้อมูลดัชนี
ภูมิอากาศจากดาวเทียมประกอบการจัดท�ารายงาน
สถานการณ์การผลิตข้าวในภูมิภาคอาเซียน
 

6

	 วันที่	 28	 มกราคม	 2559	 นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ์	 รองเลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลดัชนีภูมิอากาศจากดาวเทียมประกอบการจัดท�ารายงาน
สถานการณ์การผลิตข้าวในภูมิภาคอาเซียน	ณ	 ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย	
อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยความ
ร่วมมือระหว่างส�านักเลขานุการ	 AFSIS	 ร่วมกับองค์กรส�ารวจอวกาศแห่งญ่ีปุ่น	 
Japan	 Aerospace	 Exploration	 Agency	 :	 JAXA)	 เพื่อช้ีแจงวิธีการ 
ประยุกต์ใช้ข้อมูลดัชนีภูมิอากาศจากดาวเทียม	 ประกอบการจัดท�ารายงาน
สถานการณ์การผลิตข้าวในภูมิภาคอาเซียน	 ให้มีรูปแบบการรายงานไป 
ในทิศทางเดียวกันต่อไป
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การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะ 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์7

	 วันที่	1	กุมภาพันธ์	2559	นายคมสัน	จ�ารูญพงษ์	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะด้านการวางแผนกลยุทธ์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ ์
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ณ	 โรงแรมเดอะรอยัลเจมส	์กอล์ฟ	รีสอร์ท	จ.นครปฐม	 เพื่อให้บุคลากรของ	สศก.	 
มีความรู้	 ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับภารกิจของ	สศก.	 ตลอดจนเข้าใจบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในอนาคต	รวมทั้งสามารถวิเคราะห์บริบท	น�าไปสู่การจัดท�าแผนกลยุทธ์และสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงต่อไป
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการวางแผน 
อัตราก�าลังคน (Manpower Planning)” ช่วงที่ 3 8
	 วันที่	12	กุมภาพันธ	์2559	นายสุรพงษ์	เจียสกุล	เลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ร่วมรับฟังการน�าเสนอผลการศึกษา
ในการวิเคราะห์อัตราก�าลังของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นช่วงที่	 3	ณ	 ห้องประชุมพึ่งบุญ	 ชั้น	 8	 โดยทีมวิทยากร	 
อ.อดศิยั	กญุชร	ณ	อยุธยา	เป็นผูส้รปุผลการวเิคราะห์	ทัง้น้ี	การสัมมนา
ดังกล่าว	มีการจัดขึ้น	3	ช่วง	โดย	ช่วงที่	1	วันที	่30	พฤศจิกายน	2558	 
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ	 ฝึกปฏิบัติ	 วิเคราะห์อัตราก�าลัง	 
ช่วงที่	 2	 วันที่	 23-25	 ธันวาคม	 2558	 เป็นการอภิปรายและ 
ตรวจสอบปริมาณงานและวิเคราะห์อัตราก�าลังของแต่ละหน่วยงาน	 
และช่วงที่	 3	 วันท่ี	 12	 กุมภาพันธ์	 2559	 เป็นการน�าเสนอผล 
การวิเคราะห์	 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งจาก 
ส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม
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สศก. เร่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ ศกอ.  
มุ่งขับเคลื่อน ศพท. ทั่วประเทศ9

	 วันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2559	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เดินทางมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	 (ศกอ.)	 เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	ณ	ชลพฤกษ	์รีสอร์ท	จ.นครนายก	โดยมี	นายคมสัน	จ�ารูญพงษ์	 
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม	 เพ่ือพัฒนาและสร้างการ 
รับรู้ด้านเศรษฐกิจพื้นฐานให้	 ศกอ.	 พร้อมท�าหน้าท่ีในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลต่างๆ	 แก่	 สศก.	 เช่น 
การจัดเก็บข้อมูลโดยวิธี	 Crop	 Cutting	 การรายงานราคาสินค้าเกษตร	 รายงานภาวะการผลิต	 เป็นต้น	 รวมทั้ง 
สร้างเครือข่ายกระจายข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่	 ตลอดจนเป็นส่ือกลาง 
ในการเชื่อมโยงความเข้าใจและรับรู้ปัญหา	 แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคราชการกับเกษตรกร	 ให้บริการ 
ข้อมูล	และประชาสัมพันธ์งานของ	สศก.	ใน	ศพก.	และกลุ่มเป้าหมาย	ต่อไป
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สศก. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10
	 วันที่	 29	 กุมภาพันธ์	 2559	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
น�าโดยนายสุรพงษ ์	 เ จียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร	 พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 
ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ขอให้ 
พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	
ในพระบรมมหาราชวัง

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 145



	 วันท่ี	 4	 มีนาคม	 2559	 นางสาวทัศนีย์	 เมืองแก้ว	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 
ส�านักงานงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการน�าเสนอโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นที่มี 
ต่อรายงานการศึกษาข้อมูลจากการส�ารวจ	 การจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเป้าหมาย	 5	 ชนิด	 ได้แก่	 ข้าว	 
มนัส�าปะหลงั	ยางพารา	ทเุรยีน	และหน่อไม้ฝรัง่	ภายใต้โครงการการศกึษาและวจิยัโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานสินค้าเกษตร 
ทีส่�าคญั”	ณ	ห้องแคทลยีา	1	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	จ.	กรงุเทพฯ	เพือ่ระดมความคดิเหน็และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์	
จากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 เกษตรกร	 และสถาบันเกษตรกร	 เอกชนหรือผู้ประกอบการ	 ตลอดจนผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์	น�าไปประมวลไว้ในรายงานการศึกษาโครงการดังกล่าว	ต่อไป

สศก. เร่งระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยโลจิสติกส์
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ11
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การสัมมนาการพัฒนาแบบจ�าลองเศรษฐมิติมหภาค
ทางการเกษตร 12

	 วันที่	10	มีนาคม	2559	นางสาวจริยา	สุทธิไชยา	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา	 เรื่อง	 การพัฒนาแบบจ�าลองเศรษฐมิติมหภาคทางการเกษตร	ณ	 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก	 ซอฟเฟอริน	 
รีสอร์ทแอนด์สปา	จ.เพชรบุรี	 โดยมีนายภูมิศักดิ	์ ราศรี	ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณะท�างานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร	 รับทราบถึงแนวทางการจัดท�าแบบจ�าลอง
เศรษฐกิจมหภาค	 โดยเน้นสาขาเกษตร	 เพื่อประยุกต์และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรของไทยได้อย่าง 
ถูกต้องและทันสถานการณ์	 ซ่ึงมีการบรรยายถึงแนวคิด	 แนวทางและการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองเศรษฐมิติมหภาค	 
โดย	 ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	 และ	 ผศ.ดร.วิษณุ	 อรรถวานิช	 รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ท้ังนี้	 การสัมมนาดังกล่าวมีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	 10-11	 มีนาคม	 2559	 
โดยมี	 คณะผู้บริหาร	 คณะท�างานท้ังจากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เข้าร่วม 
ประมาณ	60	คน
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พิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 2559 
ระหว่างผู้บริหาร สศก.13

	 วันที่	 22	 มีนาคม	 2559	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานในพิธีลงนามค�ารับรอง
ปฏิบัติราชการประจ�าปี	 2559	 กับคณะรองเลขาธิการ	 ได้แก่	 
นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ์	 และนางจันทร์ธิดา	 มีเดช	 
ณ	 ห้องประชุม	 AEOC	 ชั้น	 2	 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจ 
การเกษตร	ทั้งนี้	พิธีลงนามดังกล่าว	จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
กระทรวง/กรม	 ลงสู่ระดับส�านัก/ศูนย์/กอง	 ให้ผลการปฏิบัติราชการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 ประกอบด้วย	 
ผู้อ�านวยการส�านัก/ศูนย์	/กอง	สศท.1-12	และคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	
เข้าร่วม
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พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สศก. 14

	 วันที่	24	มีนาคม	2559	พลเอก	ประสาท	สุขเกษตร	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์	และเข็มเชิดชูเกียรต	ิเนื่องในโอกาสครบรอบ	37	ปี	วันคล้ายวันสถาปนา 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ประจ�าปี	 2559	 ณ	 ห้องประชุมศรีปล่ัง	 ชั้น	 8	 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและ 
ให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 ในการนี้	นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นผู้กล่าวรายงาน	โดยในปี	2559	
มีผู้เข้ารับเครื่องราช	อิสริยาภรณ์	และเข็มเชิดชูเกียรติ	ประกอบด้วย	ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ	์จ�านวน	44	ราย	และข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	พนักงานราชการดีเด่น	รวมจ�านวน	5	ราย

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 149



งานแถลงข่าว ในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวัน
สถาปนา สศก.15

	 วันที่	 24	มีนาคม	2559	นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	และ	คณะผู้บริหาร	
แถลงข่าวแก่สือ่มวลชนเนือ่งในโอกาสครบรอบ	37	ปี	วนัคล้ายวนัสถาปนาส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ประจ�าปี	2559	
ในประเด็นภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกและแนวโน้มปี	 2559	 ผลกระทบของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและ
มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ	 และผลประเมินระหว่างด�าเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	ปี	2558/59	และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร	ณ	ห้องสมุดคติการ	ชั้น	2	อาคารส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
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	 วันที่	24	มีนาคม	2559	นายสุรพงษ	์ เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา	 Inspiration	 สานฝัน....
สู่จุดหมาย	ณ	ห้องประชุมพึ่งบุญ	ชั้น	8	อาคารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ซึ่ง	สศก.	จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ	37	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	 เพื่อให้บุคลากร	 สศก.	 ได้เสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวคิดใหม่ๆ	 ในการท�างานและการด�าเนินชีวิต	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 
และการพัฒนาคิดเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน	 โดยมี	 นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ	์ 
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นผู้กล่าวรายงาน
	 ในการน้ี	 เลขาธิการและคณะรองเลขาธิการ	 ให้เกียรติบรรยายใน 
หัวข้อ	“สายใจ	สายใย	สายสัมพันธ	์สศก.”	และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	
ดร.ธรีะพล	ถนอมศักดิย์ทุธ	หวัหน้าศูนย์นวตักรรม	บรษิทัทร	ูคอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั	
(มหาชน)	 บรรยายในหัวข้อ	 “ความคิดเชิงนวัตกรรม	 สู่ความเป็นเลิศ”	 ทั้งน้ี	 
มีคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม

การสัมมนา Inspiration สานฝัน....สู่จุดหมาย 16
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สศก. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจัดท�ายุทธศาสตร์
การเกษตรต่างประเทศ17

	 วันที่	 29	 มีนาคม	 2559	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง	 “การจัดท�ายุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	พ.ศ.	2560-2564”	ณ	โรงแรมรามา	การ์เด้นส์	กรุงเทพฯ	โดยมีนายวินิต	อธิสุข	ผู้อ�านวยการกองเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ	 กล่าวรายงาน	 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาบันเกษตรกร	 น�าไปก�าหนดแนวทางในการจัดท�ายุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ	 
รวมทั้งน�าความคิดเห็น	 มุมมองและข้อมูลต่างๆ	 มาวิเคราะห์รวบรวมน�าไปจัดท�ายุทธ์ศาสตร์ดังกล่าว	 โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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	 วันที่	 25	 มีนาคม	 2559	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง	 “ก้าวต่อไปของเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน”	ณ	 โรงแรม
มารวย	การ์เด้น	กรุงเทพฯ	โดยนายวินิต	อธิสุข	ผู้อ�านวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	
กล่าวรายงานถึงการจัดสัมมนา	 เพื่อน�าเสนอแผนงานของไทยตามวิสัยทัศน์ของอาเซียนหลังปี	 2558	
และแผนงานความร่วมมือด้านอาหารเกษตร	 และป่าไม้อาเซียน	 (Vision	 and	 Strategic	 Plan	 for	
ASEAN	Cooperation	 in	 Food,	Agriculture	 and	Forestry	 2016-2025)	 ให้แก่ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจแผนงานดังกล่าว	 ตลอดจน 
เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน	ต่อไป

ก้าวต่อไปของเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน 18
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การประชุมติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์19

	 วันที่	4	เมษายน	2559	พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธาน
พร้อมมอบโยบายในการประชุมติดตามความก้าวหน้า	 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	ณ	 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง	 ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 โดยมี 
นายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กล่าวรายงาน
	 ส�าหรับการประชุมดังกล่าว	 ได้มีการชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานในภาพรวม	 กลไกการขับเคลื่อนงาน 
ตามนโยบายส�าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทั้ง	6	เรื่อง	รวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ประชารัฐ	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยนายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการ	 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนงานตานโยบายฯ	 ได้ร่วมช้ีแจง	 และนางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 รองเลขาธิการ	 ร่วมชี้แจงเรื่อง 
การลดต้นทุนฯ	 ในครั้งนี้ด้วย	 ซึ่งการประชุมดังกล่าว	 จัดขึ้นเพื่อช้ีแจงท�าความเข้าใจแนวปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค	 
และติดตามการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 ตลอดจนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นร่วมกันของส่วนราชการในกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ	์ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ตัวแทน	 Single	 command	
ของแต่ละจังหวัด	และสื่อมวลชนเข้าร่วม
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สศก. จัดพิธีรดน�้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต ์
ประจ�าปี 2559 20
	 วันที่	 11	 เมษายน	 2559	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จัดพิธีรดน�าขอพรคณะผู้บริหาร	 เนื่องในโอกาส 
เทศกาลสงกรานต์	 ปี	 2559	 โดยนายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานในพิธ ี
สรงน�้าพระพุทธรูป	พร้อมคณะผู้บริหาร	
	 ในการนี้	เลขาธิการ	สศก.	ได้กล่าวอวยพรแก่คณะผู้บริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
อันเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามร่วมกัน	ณ	ห้องประชุมศรีปลั่ง	ชั้น	8	อาคารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
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การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี ในกลุ่มประเทศ สมาชิก BIMSTEC 
ระยะที่ 2 “GAP เพื่อการค้าระหว่างประเทศ”

21

	 วันที่	 26	 เมษายน	 2559	 นางจันทร์ธิดา	 มีเดช	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ	 เป็นประธานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 ในกลุ ่มประเทศ	 สมาชิก	 BIMSTEC	 ระยะที่	 2	 
“GAP	เพื่อการค้าระหว่างประเทศ”	BIMSTEC	Workshop	on	Developing	Good	Agricultural	Practices	(GAP)	
Phase	II	“GAP	for	International	Trade”	ระหว่างวันที่	25-29	เมษายน	2559	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	มาริส	รีสอร์ท	
จอมเทียน	 จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงเป็นหนี่งในโครงการความร่วมมือสาขาเกษตรภายใต้กรอบ	 BIMSTEC	 โดยมีประเทศไทย
เป็นประเทศผู้ประสานงาน	 (Lead	 Coordinating	 Country)	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา	 GAP	 ตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน	 จากฟาร์มถึงผู้บริโภคอีกท้ังยังเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเพื่อน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกรในที่สุด	 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก	 BIMSTEC	 การประชุม 
ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิก	BIMSTEC	 ได้แก่	บังกลาเทศ	ภูฏาน	อินเดีย	 เมียนมา	
ศรีลังกา	 และไทย	 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ประกอบด้วยกรมการข้าว	
กรมวิชาการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิ
ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เข้าร่วมประมาณ	30	คน
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สศก. ลงพื้นที่จัดสัมมนาเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
เกษตรอินทรีย์ระดับภาค 22

	 วันที่	 24	 พฤษภาคม	 2559	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ระดับภาค	 
ณ	 โรงแรมวีวิช	 ขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างแหล่งผลิตกับเครือข่ายผู้ค้าและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์	 ได้พบปะเจรจาต่อรองข้อตกลงทางการค้า	 พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ 
การผลิตการตลาด	 ตลอดจนการใช้มาตรฐานในการขยายเครือข่ายสู่เป้าหมายการพัฒนาสินค้าอินทรีย์แบบครบวงจร
โดยใช้รูปแบบยโสธรโมเดล	 ซ่ึงเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับเกษตรกรในการต่อยอดการผลิตพืชท่ีใช้น�้าน้อยในพื้นท่ี
ปลูกข้าวอินทรีย์ต่อไป

รายงานประจ�าปี 2559
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 157



สศก. จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติฯ23

	 วันที่	 9	 มิถุนายน	 2559	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สศก.)	 น�าโดยนางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 และ 
นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ์	 รองเลขาธิการ	 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 ร่วมตักบาตรพระสงฆ์	 เฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 70	 ปี	 9	 มิถุนายน	 2559	 
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 
12	 สิงหาคม	 2559	 โดยก�าหนดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์	 จ�านวน	 9	 รูป	 จากวัดเทวสุนทร	 คลองบางเขน	
ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ	ณ	บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรกร (Farmer ONE)”

24

	 วันที่	13	มิถุนายน	2559	พลเอก	ประสาท	สุขเกษตร	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในการสนับสนุน	 “การพัฒนาฐานข้อมูล 
เกษตรกร	 (Farmer	 ONE)”	 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยนายธีรภัทร	 ประยูรสิทธิ	 ปลัดกระทรวงฯ	 
ร่วมกับ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (วท.)	 โดยนายสมชาย	 เทียมบุญประเสริฐ	 รองปลัดกระทรวงฯ	 และ	
ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์(องค์การมหาชน)	หรือ	สรอ.	โดยนายศักดิ	์เสกขุนทด	ผู้อ�านวยการ
	 ในการนี้	 นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ์	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ซึ่งความ 
ร่วมมือดังกล่าว	 เป็นความร่วมมือกันในการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยี	 และด้านสารสนเทศ	 
เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เร่ือง	 การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร	 
ณ	ห้องประชุม	115	อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สศก. ให้การต้อนรับคณะฟิลิปปินส์รับฟังนโยบาย 
ด้านเกษตร25

	 วันท่ี	 16	 มิถุนายน	 2559	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ให้การต้อนรับวุฒิสมาชิกและประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้านเกษตรและอาหารฟิลิปปินส์	 พร้อมคณะ	 
และนายธนาธิป	 อุปัติศฤงค์	 เอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงมะนิลา	 จ�านวน	 16	 คน	 เพ่ือเข้ารับฟังนโยบายด้านการเกษตร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และสินเชื่อเพื่อการเกษตร	 ณ	 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ลธก. สศก. เป็นผู้แทนรับรางวัลประเภทประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารจัดการดีเด่น ปี 2558 26

	 วันที่	 11	 กรกฎาคม	 2559	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นผู้แทน 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	 เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจ�าปี	 2558	 ประเภทประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น	 
จากพลเอก	ประยุทธ	์จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ีณ	ห้องรอยัล	จูบิลี	่บอลรูม	อาคารชาเลนเจอร	์อิมแพค	เมืองทองธานี	 
ทั้งนี้	 กรมบัญชีกลาง	 ท�าหน้าท่ีในการก�ากับดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานของแต่ละกองทุน	 เพื่อพัฒนา 
การด�าเนินงานกองทุนให้ได้มาตรฐาน	 เป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันว่าการใช้จ่ายเงินของกองทุนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
อย่างแท้จริง	 โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัลจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน	 4	 ด้าน	 ได้แก	่ ด้านการเงิน	 ด้านการปฏิบัติการ	
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	โดยพบว่า	ในปี	2558	กองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ	 สามารถด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้ได้รับคะแนน 
จากการประเมินของกรมบัญชีกลางที่ระดับ	4.48	คะแนน	จึงท�าให้ได้รับรางวัลดีเด่นดังกล่าว
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การน�าเสนอผลงานการประเมินผลโครงการ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 255927

	 วันที่	 29	 กรกฎาคม	 2559	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ	 “การน�าเสนอผลงานการประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	 ปีงบประมาณ	 2559”	ณ	 ห้องประชุมศรีปล่ัง	 อาคาร	 สศก.	 โดยมี	 ดร.รังษิต	 ภู่ศิริภิญโญ	 ผู้อ�านวยการ 
ศูนย์ประเมินผล	 กล่าวรายงานการจัดสัมมนาดังกล่าว	 เพื่อน�าเสนอผลงานการประเมินผลโครงการของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	 ปีงบประมาณ	 2559	 และรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ	 รวมทั้งร่วมบูรณาการ	 รับฟังและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานโครงการระหว่างเจ้าหน้าท่ี	 สศก.	 กับหน่วยงานที ่
ด�าเนินงานโครงการ	และน�ามาปรับปรุงผลการประเมินให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
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การสัมมนาเรื่อง “ศักยภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรระหว่างไทยกับภูมิภาคอาเซียน” 28

	 วันที่	19	สิงหาคม	2559	นายสุรพงษ์	เจียสกุล	เลขาธิการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง	“ศักยภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับภูมิภาคอาเซียน”	ณ	 ห้องประชุมศรีปล่ัง	
อาคาร	 สศก.	 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และเพ่ิมพูนความรู ้
ความเข้าใจในการศึกษาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรไทย	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 และเมียนมา	 ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การค้าสินค้าเกษตรผ่านแดนให้มากขึ้นต่อไป
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สศก. จัดสัมมนาการเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร ประจ�าปี 255929

	 วันที	่25	สิงหาคม	2559	นายสุรพงษ์	เจียสกุล	เลขาธิการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง	 การเสนอผลงาน 
วิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	 ประจ�าปี	 2559	ณ	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	 
กรุงเทพฯ	 โดยมี	 นางสาวราตรี	 เม่นประสริฐ	 ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัย 
เศรษฐกิจการเกษตร	 กล่าวรายงานถึง	 การจัดสัมมนา	 เพื่อน�าเสนอและ 
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรของ	 สศก.	 พร้อมรับฟัง 
ข้อคิดเห็นน�าไปพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้น	 ตลอดจนเป็นเวทีในการ 
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ	 และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ 
ของ	สศก.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ว่าด้วยการร่วมกันพัฒนาข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว 
ของประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม

30

	 วันท่ี	 29	 สิงหาคม	 2559	 นายเลิศวิโรจน์	 โกวัฒนะ	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธาน 
ในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการว่าด้วยการร่วมกนัพฒันาข้อมลูพืน้ทีเ่พาะปลกูข้าวของประเทศไทย
จากภาพถ่ายดาวเทียม	 ระหว่างกรมชลประทาน	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 กรมการข้าว	 
และส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	ณ	ห้อง	 135	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
เพื่อร่วมกันจัดท�าพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่มีความแม่นย�าสูงจากภาพถ่ายดาวเทียม	MODIS
	 ในการนี้	 นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ์	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ร่วมลงนามในคร้ังนี	้ 
ทั้งนี้	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จะน�าข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวจากดาวเทียมโดยส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	 มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นย�า	 มีการวิเคราะห์	 และการอ้างอิงจากแหล่งเดียวกัน	 ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต	การตลาด	และการก�าหนดนโยบายภาคเกษตรที่ส�าคัญต่อไป
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร  
พ.ศ. 2560 – 2564

31

	 วันที่	 2	 กันยายน	 2559	 นางจันทร์ธิดา	 มีเดช	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธาน 
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร	พ.ศ.	2560	–	2564	 
ณ	 โรงแรมรามา	 การ์เด้นส์	 โดยมีนางสาวราตรี	 เม่นประเสริฐ	 ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ซึ่งจัดข้ึนเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร	 
ปี	 2560-2564	 และสร้างความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมและเตรียมพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ 
ภูมิอากาศ	และข้อตกลงต่างๆ	ตามบริบทโลก	
	 การสัมมนาดังกล่าว	 มีการอภิปรายร่วมในหัวข้อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 
ต่อภาคการเกษตรและแนวทางการรับมือ	 รวมทั้งการอภิปรายในหัวข้อ	 “ความท้าทาย	 แนวทางการปรับตัว	 และ 
การมีส่วนร่วมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชน”	 ทั้งน้ี	 ช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น	 
ทั้งภาคเกษตรกร	 เอกชน	 และภาครัฐบาล	 ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย	 เกษตรกร	 ภาครัฐ	 และเอกชน	 
ประมาณ	100	คน
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สศก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการด�าเนินงาน
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กษ. 32
	 วันท่ี	 10	 กันยายน	 2559	 นายสุรพงษ์	 เจียสกุล	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิด 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 แนวทางการด�าเนินงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
ณ	กนกรัตน์รีสอร์ท	จ.สมุทรสงคราม	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย	และแนวทางการด�าเนินงาน
ของ	กษ.	พร้อมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดท�าแผนปฏิบัติงาน	ตลอดจนแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการของ	สศก.	ต่อไป
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	 วันที	่16	กันยายน	2559	นายสุรพงษ์	เจียสกุล	เลขาธิการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานเปิดการการสัมมนาแผนปฏิบัติงานประจ�าป	ี 
2560	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ณ	 โรงแรม	 KU	HOME	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 โดยมีนางเสาวณีย์	 นทีทวีวัฒน์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	กล่าวรายงาน	โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่	16-17	กันยายน	2559	
เพ่ือรับทราบถึงนโยบาย	 เป้าหมาย	 แนวทางปฏิบัติงานโครงการส�าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในการน�าไปปฏิบัติบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม	ทั้งนี	้มีคณะผู้บริการ	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเข้าร่วม

การสัมมนาแผนปฏิบัติงานประจ�าปี 2560 ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร33
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การประชุมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศเพื่อสรุปผลลัพธ์
ในเรื่องวิธีการเชิงนวัตกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
การเกษตรและชนบท

34

	 วันที่	17	ตุลาคม	2559	Mr.	Tadayoshi	Yahata	TA	8369	Project	Officer	Asian	Development	Bank	
กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศ	 เพื่อสรุปผลลัพธ์ในเรื่องวิธีการเชิงนวัตกรรมในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลสถิติการเกษตรและชนบท	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี
	 ในการนี้	 นายสมมาตร	 ยิ่งยวด	 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
กล่าวต้อนรับ	 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท�า 
ข้อมูลสถิติการเกษตร	 ท้ังหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนทราบ	 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพื่อน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินการ 
จัดท�าข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศต่อไป
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การสัมมนาการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศด้านการเกษตร (ครั้งที่ 2)35

	 วันที่	27	ตุลาคม	2559	นางจันทร์ธิดา	มีเดช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นประธานเปิด 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	ด้านการเกษตร	พ.ศ.	2560	–	2564	 
(ครั้งที่	 2)	 ณ	 โรงแรมรามาการ์เดนส์	 โดยมีนางผกาพรรณ	 ศรลัมพ์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางการเกษตร	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน�าเสนอร่างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร	
พ.ศ.	2560	–	2564	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์ร่วมกัน
	 การสัมมนาดังกล่าว	มีการน�าเสนอ	“ร่างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	ด้านการเกษตร	พ.ศ.	2560	–	 
2564”	 โดย	 ผศ.ดร.วิษณุ	 อรรถวานิช	 รองผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์	 คณะเศรษฐศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ดร.สมหมาย	 อุดมวิทิต	 นักวิจัยและอาจารย์ประจ�า	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	และ	ดร.อัครพล	ฮวบเจริญ	จากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ทั้งนี้	 ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
ทั้งภาคเกษตรกร	 เอกชน	 และภาครัฐบาล	 ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย	 เกษตรกร	 ภาครัฐ	 และเอกชน	 
ประมาณ	100	คน
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สศก. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 36

	 วันที่ 	 10 	 พฤศจิกายน	 2559	 
เวลา	09.30	น.	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	
น�าโดย	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 เลขาธิการ	
และคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที	่ 
ร ่ วม เป ็ น เจ ้ าภาพพิ ธี บ� า เพ็ญ กุศลสวด 
พระอภิธรรม	 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ณ	พระอุโบสถ	วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	
บางเขน	กรุงเทพฯ
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สศก. รับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 201637
	 วันที่	 21	 พฤศจิกายน	 2559	 นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ์	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร	 เป ็นผู ้แทน	 สศก.	 รับมอบรางวัล	 TICTA	 Thailand	 ICT	 Awards	 2016	 
ซึ่งชนะเลิศในการประกวดแอพพลิเคชั่นจากรายการ	 ท้าฝันคนปั้นแอพ	 ในหมวด	 Government	 
and	Public	Sector	โดย	สศก.	ได้ส่งแอพพลิเคชั่น	RCMO	กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส	
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ภาคผนวก
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อัตราก�าลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจ�า / พนักงานราชการ 
	 	 อัตราก�าลังของข้าราชการ	 660	 อัตรา	 มีคน	 584	 อัตรา
	 	 อัตราก�าลังของลูกจ้างประจ�า	 112	 อัตรา	 มีคน	 112	 อัตรา
	 	 อัตราก�าลังของพนักงานราชการ	 297	 อัตรา	 มีคน	 275	 อัตรา

ข้อมูล	ณ	31	มกราคม	2559

กพร.	 :	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตสน.	 :	 กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศสส.	 :	 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
สวศ.	 :	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
กนผ.	 :	 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ศปผ.	 :	 ศูนย์ประเมินผล
สลก.	 :	 ส�านักงานเลขานุการกรม
กศป.	 :	 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ศปศ.	 :	 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการกษตร
สศท.1-12	 :	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	1-12

อัตราก�าลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจ�า / พนักงานราชการ

อัตราก�าลังแยกตามวุฒิการศึกษา
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย	:	บาท

ปี 2559 ปี 2560 อัตรา เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ

งบประมาณ 702,264,900 711,986,800 1.38
งบบุคลากร 350,231,900 345,950,200 -1.22

เงินเดือน 249,014,000 242,617,500 -2.57
ค่าจ้างประจ�า 31,969,100 33,517,700 4.84
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69,248,800 69,815,000 0.82

งบดําเนินงาน 174,870,900 172,590,400 -1.30
ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ 156,399,500 154,119,000 -1.46
ค่าสาธารณูปโภค 18,471,400 18,471,400 0.00

งบลงทุน 123,190,700 130,599,500 6.01
ครุภัณฑ์ 67,773,400 85,207,800 100.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 55,417,300 45,391,700 -18.09

รายจ่ายอื่น 53,971,400 62,846,700 16.44
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 12,380,500 12,380,500 0.00
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 5,000,000 0 100.00
การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ 600,000 0 100.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดท�าข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ 10,439,200 10,439,200 0.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4,119,800 0 -100.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 4,741,600 0 -100.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 6,896,500 0 -100.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ 9,347,000 10,073,300 7.77
ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชด�าริฯ 446,800 500,000 11.91
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 3,586,000 0.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 10,877,400 0.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 9,030,000 0.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,960,300 0.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 1,000,000 0.00
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 1,000,000 0.00

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
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ส่วนกลาง

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทร.	0	2940	5550-1,	0	2940	5553-4,	0	2940	5556-9
Website:	http://www.oae.go.th

ส�านักงานเลขานุการกรม
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทร.	0	2940	7224-6	โทรสาร	0	2940	7223
E-mail	:	ost@oae.go.th

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทร.	0	2940	6484	โทรสาร	0	2940	6489
E-mail	:	bapp@oae.go.th

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทร.	0	2579	5830,	0	2579	5832
โทรสาร	0	2940	7033,	0	2579	5830
E-mail	:	biae@oae.go.th

ศูนย์ประเมินผล
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทร.	0	2579	0615,	0	2579	4166
โทรสาร	0	2579	5511
E-mail	:	deppe@oae.go.th

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทร.	0	2579	3607
โทรสาร	0	2579	8543
E-mail	:	cai@oae.go.th

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทร.	0	2940	7488,	0	2940	5598
โทรสาร	0	2940	5403
E-mail	:	baer@oae.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถ.พหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทร.	0	2579	8161	โทรสาร	0	2579	8162
E-mail	:	aeoc@oae.go.th

สถานที่ตั้งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ส่วนภูมิภาค

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน	จังหวัดเชียงใหม่
ต.ดอนแก้ว	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	50180
โทร.	0	5312	1318-9	โทรสาร	0	5312	1318-9	ต่อ	12
E-mail	:	zone1@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	
แม่ฮ่องสอน	และพะเยา

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บริเวณศูนย์ราชการ	ต.หัวรอ	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
โทร.	0	5532	2650,	0	5532	2658 
โทรสาร	0	5532	2650	ต่อ	17,	0	5532	2658	ต่อ	17
E-mail	:	zone2@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก	แพร่	น่าน	สุโขทัย	
อุตรดิตถ	์และตาก

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถ.มิตรภาพ	อุดรฯ-ขอนแก่น	บ้านข้าวสาร
ต.โนนสูง	อ.เมือง	จ.อุดรธาน	ี41330
โทร.	0	4229	2557-8	โทรสาร	0	4229	2557-8	
E-mail	:	zone3@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดอุดรธาน	ีเลย	หนองบัวล�าภู	
หนองคาย	บึงกาฬ	สกลนคร	และนครพนม

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
343	หมู่ที	่15	ต.ท่าพระ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40260
โทร.	0	4326	1513	โทรสาร	0	4326	1513
E-mail	:	zone4@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	ร้อยเอ็ด	 
กาฬสินธุ์	และมหาสารคาม	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
95	หมู่ที่	10	บ้านดอน	ต.โคกกรวด	
อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30280
โทร.	0	4446	5079,	0	4446	5120
โทรสาร	0	4446	5079,	0	4446	5120
E-mail	:	zone5@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	 
บุรีรัมย์	และสุรินทร์	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
184/9	หมู่ที่	8	ถ.ทุ่งสุขลา	ต.ทุ่งสุขลา	
อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	20230
โทร.	0	3835	1261,	0	3835	1398	 
โทรสาร	0	3835	1261
E-mail	:	zone6@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดชลบุรี	นครนายก	ฉะเชิงเทรา	
ระยอง	สมุทรปราการ	จันทบุรี	ตราด	สระแก้ว	 
และปราจีนบุรี

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
238	หมู่ที่	4	ต.บางหลวง	อ.สรรพยา	 
จ.ชัยนาท	17150
โทร.	0	5640	5007-8	โทรสาร	0	5640	5007-8	
E-mail	:	zone7@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดชัยนาท	ลพบุรี	สระบุรี	อ่างทอง	
สิงห์บุรี	อยุธยา	สุพรรณบุรี	ปทุมธานี	นนทบุรี	 
และกรุงเทพฯ
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ส่วนภูมิภาค

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
131	ถ.ธราธิบดี	เทศบาลเมืองท่าข้าม	
อ.พุนพิน	จ.สุราษฎร์ธานี	84130
โทร.	0	7731	1641	
โทรสาร	0	7731	1641
E-mail	:	zone8@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีชุมพร	ระนอง	พังงา	
ภูเก็ต	กระบี่	และนครศรีธรรมราช	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
163/38	หมู่ที	่10	ต.เขารูปช้าง	อ.เมือง	จ.สงขลา	90000
โทร.	0	7431	2996	โทรสาร	0	7431	2996	ต่อ	12
E-mail	:	zone9@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดสงขลา	พัทลุง	สตูล	ตรัง	 
ยะลา	ปัตตาน	ีและนราธิวาส

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8	ถ.เสือป่า	ต.หน้าเมือง	อ.เมือง	จ.ราชบุร	ี70000
โทร.	0	3233	7954,	0	3233	7951	 
โทรสาร	0	3233	7951
E-mail	:	zone10@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดราชบุร	ีสมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	
นครปฐม	กาญจนบุรี	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี	ชั้น	2
555	หมู่	3	ถ.แจ้งสนิท	ต.แจระแม
อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	34000
โทร.	0	4534	4653-4	โทรสาร	0	4534	4655
E-mail	:	zone11@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี	อ�านาจเจริญ	ยโสธร	
ศรีสะเกษ	และมุกดาหาร	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์	ชั้น	2	(หลังเก่า)
ถ.สวรรค์วิถี	ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง	จ.นครสวรรค	์60000
โทร.	0-5680-3525	โทรสาร	0-5680-3526
E-mail	:	zone12@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค	์ก�าแพงเพชร	พิจิตร	
เพชรบูรณ์	และอุทัยธานี	
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คณะท�างานจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2559  
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา
2.	 นายคมสัน	 จ�ารูญพงษ์
3.	 นางจันทร์ธิดา	 มีเดช
4.	 นางสุวิมล	 ขุนพันธุ์
5.	 นายภูมิศักดิ์	 ราศรี
6.	 นายณฐนน	 เข็มเงิน
7.	 นายชัยภัทร์	 รัชคุปต์
8.	 นายธวัชชัย	 เดชาเชษฐ์
9.	 นางพนิดา	 โตพ่วง
10.	 นางพัชรารัตน์	 ลิ้มศิริกุล
11.	 นายนพดล	 ศรีพันธุ์
12.	 นางสาวปุณยา	 สารวรณ์
13.	 นางสาวนริศรา	 เอี่ยมคุ้ย
14.	 นางสาวสุชาดา	 อังกาบกิ่งแก้ว
15.	 นายรักศักดิ์	 รักเดช
16.	 นายชัฐพล	 สายะพันธ์
17.	 นางสาวเก้าก้อย	 ทองรุต
18.	 นางสาวสุดา	 จงเจริญ
19.	 นางสาวอุษณีย์	 ดิษฐสกุล
20.	 นางสาวหทัยรัตน์	 หยีวิยม
21.	 นางศศิญา	 ปานตั้น
22.	 นายชัยทัต	 อุยะธ�ารงสิทธิ์
23.	 นางสาวณิริศพร	 มีนพัฒนสันติ
24.	 นางสาวถิรพร	 ฐิติพรขจิต
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ความหมายสัญลักษณ์ 38 ปี 

1. สีแดง	 แสดงถึง	 ความคิดสร้างสรรค	์และความส�าเร็จ
2. สีเทา	 แสดงถึง	 การแสดงความอาลัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
	 	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 	 	 ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. ตัวเลขไทย	 แสดงถึง	 วัฒนธรรมไทย
4. เลข 3 คล้องเลข 8	 แสดงถึง	 ความสามัคคี
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