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ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว

พระราชทานแก�ข�าราชการพลเร�อน

เนื่องในโอกาสวันข�าราชการพลเร�อน 

ป�พ�ทธศักราช 2557

 ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหนมีหนาที่
อยางไร ลวนแตมีสวนสาํคญัอยูในงานของแผนดนิทัง้สิน้ ทกุคน
จึงต องตั้ งใจปฏิบัติหน าที่ โดยเต็มกําลังความสามารถ
ดวยอุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังให
การทกุอยางในหนาทีเ่ปนไปอยางถกูตอง เทีย่งตรง ดวยความระลกึ
รูตวัอยูเสมอวา การปฏบิตัติวัปฏบิตังิานของตนมผีลเกีย่วเนือ่ง
ถงึสขุทกุขของประชาชน ตลอดจนความเจรญิขึน้ หรอืเส่ือมลง
ของประเทศชาติ.

วังไกลกังวล
วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557

 





ดวงตราสัญลักษณ์สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ลักษณะของดวงตรำส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นรูปกลม  เส้นผ่ำศูนย์กลำงกว้ำง 6  
เซนติเมตร ตรงกลำงเป็นรูปพระพิรุณประทับนั่งบนแท่นพระอำสน์ ห้อยพระบำทขวำ พระหัตถ์ขวำ
ถือเต้ำหลั่งน�้ำทิพย์ พระหัตถ์ซ้ำยประทำนพร อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้ำนข้ำงซุ้มท้ังสองประกอบด้วย
ต้นข้ำว 6 ต้นซึ่งผูกเป็นลวดลำยไทย (ลำยรวงข้ำว) มีพุทธภำษิตจำรึกอยู่บนผ้ำแพรประกอบอยู่
ด้ำนล่ำงซุ้มเรือนแก้วว่ำ “สพฺเพส�  สงฺฆภูตำน�  สำมคฺคี วุฑฺฒิสำธิกำ” รอบนอกดวงตรำด้ำนล่ำง
มีค�ำว่ำ “ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร”

ความหมายของดวงตรา
1. พระพิรุณ  หรือ  พระวรุณ  ในไตรเทพว่ำ  เป็นโอรสของพระกัศปเทพบิดร  และนำงทิติเทพ

มำรดำ  นำมเตม็ว่ำ  “วรณุำทติย์”  เป็นพระเชษฐำองค์แรกในพวกอำทติย์ทัง้  8  ทรงท�ำหน้ำที่
เป็นโลกบำลปรัศจิมทิศ  ในพระเวทว่ำเป็นใหญ่ในกำรน�้ำ (ฝน) และเทพเจ้ำแห่งทะเลและ
อำกำศฯ  ตำมพระอริยิำบถในดวงตรำ  ประทบันัง่ห้อยพระบำทขวำบนแท่นพระอำสน์  เพือ่คอย
สอดส่องและพิจำรณำถึงควำมทุกข์ - สุข ของประชำกรในด้ำนกำรเกษตร  พระหัตถ์ขวำก�ำลัง
หลั่งน�้ำทิพย์เพ่ือยังควำมเจริญให้แก่พืชพันธุ์ธัญญำหำรจะได้เจริญงอกงำมและอุดมสมบูรณ์  
พระหัตถ์ซ้ำยประทำนพรเพื่อให้กิจกำรต่ำงๆ ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนพระพักตร์เต็มไปด้วย
พระเมตตำที่จะให้ควำมเป็นธรรม และกำรช่วยเหลือแก่ประชำกรเกษตรทั้งปวง

2. ลวดลำยไทยรูปปลำยรวงข้ำว 6 ต้น ประกอบอยู่ทั้งสองด้ำนของซุ้มเรือนแก้ว หมำยควำมว่ำ 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ประกอบด้วยหน่วยงำนใหญ่ๆ ซึ่งเรียกว่ำกอง 6 หน่วยงำน 
หรอืกอง และต้นข้ำวทัง้ 6 ต้น ได้รบัน�ำ้ทพิย์จำกพระพริณุ จนเจรญิงอกงำมแตกช่อแตกรวงเป็น
เมล็ดข้ำวพร้อมที่จะขยำยกระจำยพันธุ์ต่อไป เช่นเดียวกับกองทั้ง 6 กอง ซึ่งแต่ละกอง
ย่อมแตกแยกออกเป็นหน่วยงำนต่ำงๆ คอยให้ควำมรู้และให้กำรช่วยเหลือในแต่ละด้ำน
ของกำรเกษตรแก่ประชำกรไทย อันยังควำมเจริญให้แก่ประเทศชำติสืบไป

3. พทุธภำษติ จำรึกบนผ้ำแพร ควำมว่ำ “สพฺเพส� สงฆฺภตูำน� สำมคคฺ ีวฑุฒิฺสำธิกำ” หมำยควำมว่ำ
“ควำมพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังควำมเจริญให้ส�ำเร็จ”

4. ตวัหนงัสอื “ส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร” เพือ่แสดงว่ำเป็นเครือ่งหมำยของส่วนรำชกำรนี้



สารจากเลขาธิการ
 ปี 2557 ที่ผ่านมา ภาคการเกษตรของประเทศไทยนับได้ว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ทัง้ในด้านการผลิต การตลาดและการดำาเนนิมาตรการและนโยบายของภาครฐั อาท ิการปรบัโครงสร้าง
เศรษฐกิจภาคเกษตร การส่งเสริมการบริหารจัดการนำ้าอย่างบูรณาการ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนช่วย
สนับสนุนให้การผลติสนิค้าเกษตรมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้เศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวัและค่าเงนิบาท
ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพจึงส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรหลัก
ในการชี้นำาการพัฒนาการเกษตรของประเทศ มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ 
แผนพัฒนาการเกษตร รวมทัง้จดัทำาและเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศการเกษตร ตลอดจนการศกึษา วเิคราะห์ 
วจิยัด้านเศรษฐกจิการเกษตร และติดตามประเมินผลการดำาเนนิงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ เพื่อพัฒนา
ภาคเกษตรไทยอย่างเตม็ความสามารถ ซึง่ในปี 2557 สศก. ได้ดำาเนนิการตามภารกจิสำาคัญในแต่ละด้าน
โดยเฉพาะด้านนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร ได้วิเคราะห์และประมาณการ 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 และร่วมแก้ไขปัญหาเกษตรกรตามแนวทางของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้จัดทำา Road Map การทำางานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้สอดรับกับ Road Map ของ คสช. ด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพข้อมูล ทั้งการผลิต การตลาด ต้นทุน การพยากรณ์ทางการเกษตร และ
การใช้เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ ในการสำารวจเนือ้ทีเ่พาะปลกูพชืเศรษฐกจิทีส่ำาคญั ด้านวจัิยเศรษฐกจิ
การเกษตร ได้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์สินค้าเกษตร อย่างครอบคลุมทุกมิติเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร รวมท้ังด้านการดำาเนินงานกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรโดยคำานึงถึงยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร นโยบายสำาคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และยุทธศาสตร์ประเทศอย่างสอดคล้องกัน

 นอกจากนี้ สศก. ยังมีบทบาทในการเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศในระดับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านระหว่างประเทศ 
ทัง้นโยบายภาคเกษตรและความม่ันคงอาหารของไทย โดยส่งเสรมิความร่วมมอืด้านความ
มั่นคงอาหารในเวทีโลก เข้าร่วมเสนอท่าที นโยบาย ในหลายกรอบความร่วมมือที่สำาคัญ 
และท้ายสุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักสำาคัญของ สศก. คือ ด้านติดตามประเมินผล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามประเด็นปัญหาสำาคัญเร่งด่วนที่มีสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงทั้ง
ภายในและภายนอกของประเทศ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
ซึ่ง สศก. ได้ประเมินผลกระทบและรายงานผลวิเคราะห์ในประเด็นสำาคัญ เพื่อเสนอแนะ
เชงินโยบายต่อผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่เตรยีม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอย่างทันสถานการณ์

 ในโอกาสน้ี ผมขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ท่ีอุทิศพลังสมอง 
ทุม่เทแรงกาย แรงใจ และมคีวามตัง้ใจปฏบิตังิานโดยเหน็แก่ประเทศชาติเป็นสำาคญั และ
ขอขอบคณุทกุภาคส่วน ตลอดจนเกษตรกรท่ีได้ให้ความร่วมมือสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ของ สศก. ด้วยดีตลอดมา ทำาให้วันนี้ สศก. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรของไทย
ให้มีประสทิธิภาพ และสามารถเป็นศนูย์กลางในการช่วยเหลอืเกษตรกร และประชาชน 
ตามค่านิยมร่วมของหน่วยงาน 3 ประการ คือ การเปิดกว้างทางความคิด การตื่นตัว
ตืน่รู ้และการทำางานทีม่ปีระสทิธผิล ภายใต้เป้าประสงค์ท่ีว่าภาคการเกษตรของประเทศ
เจริญเติบโตและเกษตรกรมีความผาสุก

	(นายเลอศักดิ์		ริ้วตระกูลไพบูลย์)
	เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร



นายเลอศักดิ์		ริ้วตระกูลไพบูลย์
เลขาธิการ

คณะผู้บริหาร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร



นายคนิต			ลิขิตวิทยาวุฒิ
รองเลขาธิการ

นายสุรศักดิ์		พันธ์นพ
รองเลขาธิการ

นางสาวจริยา		สุทธิไชยา
รองเลขาธิการ

คณะผู้บริหาร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร



คณะผู้บริหาร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

นางสาวสุภาพร			บงสุนันท์
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

นางสาวทัศนีย์		เมืองแก้ว
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

นางสาวรังษิต		ภู่ศิริภิญโญ
ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

นายณฐนน			เข็มเงิน
สำานักงานเลขานุการกรม

นางจันทร์ธิดา			มีเดช
สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวรังษิต		ภู่ศิริภิญโญ
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

นายภูมิศักดิ์			ราศรี
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวรังษิต		ภู่ศิริภิญโญ
ศูนย์ประเมินผล



คณะผู้บริหาร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่ 1-18

นายอนุสรณ์			พรชัย
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	1

นายชวพฤฒ			อินทรเทศ
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	2

นายฉัตรชัย			เต้าทอง
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	3

นางราตรี		พ�นพิริยะทรัพย์
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	4

นายสมมาตร			ย่ิงยวด
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	5

นางบุบผา	ภู่ละออ
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	6

นางอัญชนา			ตราโช
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	7

นายธรณิศร			กล่ินภักดี
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	8

นายพลเชษฐ์			ตราโช
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	9



คณะผู้บริหาร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่ 1-18

นายธวัชชัย		ประยูรสิน
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10

นายไพฑูรย์		สีลาพัฒน์
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	11

นายโฆสิต		วิโรจน์เพ็ชร์
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นายภานุ		ชุ่มใจ
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นายเจริญ		เพ็งสลุด
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	14

นายสมชาย		ครามานนท์
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	15

นายบุญลาภ	โสวัณณะ		
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นางรัชนี		ปิ�นอยู่
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	17

นายบัณฑิต	เกษราพงศ์
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	18



คณะผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวนงนุช		ดีแท้
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร

นางสาวราตรี		เม่นประเสริฐ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด	

ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท ด้านสารสนเทศการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร

ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร	

ว��ง ว��ง ว��ง

ว��ง ว��ง ว��ง

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านตรวจสอบภายใน

ว��ง ว��ง

ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

ระหว่างประเทศ

ว��ง
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วิสัยทัศน์
องค์กรชี้นำาการพัฒนา
	 	 	 การเกษตรของประเทศ

พันธกิจ
1.	 เสนอแนะนโยบาย	และจดัทำายุทธศาสตร์	แผนพฒันา	

และมาตรการทางการเกษตร	รวมทั้งจัดทำาท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสนิค้าเกษตรและความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

2.	 ศกึษา	วเิคราะห์	วจิยัด้านเศรษฐกจิการเกษตร	จดัทำา
รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการเกษตรทัง้ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

3.	 ติดตามและประเมินผล/โครงการที่สำาคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

4.	 จัดทำาและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
Office of Agricultural Economics16



ประเด็นยุทธศาสตร์
	 1.	เสนอแนะยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากร 
	 				ของประเทศ
	 2.	เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ
	 3.	พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
 “ภาคการเกษตรของประเทศเจริญเติบโตและเกษตรกรมีความผาสุก”

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
 1.	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
	 2.	ดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
O	:	Openness		=		การเปิดกว้างทาง 

																ความคิด

A	:	Awakening		=		การตื่นตัวตื่นรู้

E	:	Effectiveness	=		การทำางานม ี
																													ประสิทธิผล

รายงานประจำาปี
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อำานาจหน้าที่ความรับผ�ดชอบ	

  ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรเสนอแนะนโยบำย มำตรกำร และ
วำงแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์  รวมทั้งจัดท�ำและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรเกษตร
อย่ำงถูกต้อง เพื่อให้กำรเกษตรของประเทศมีควำมพร้อมส�ำหรับกำรแข่งขันในตลำดโลกและ
เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี  โดยให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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1. ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจการเกษตร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทำาแผน

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้วเิคราะห์แผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

3. ศึกษาและวิจัยระบบเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด ระบบการจัดการฟาร์ม การทำาธุรกิจ 
เกษตร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร

4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบเครือข่าย และระบบการเชื่อมโยงสารสนเทศการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ศกึษา วเิคราะห์ ตดิตาม และประเมนิผลความก้าวหน้า ความสำาเรจ็ ตลอดจนผลกระทบของการ
ดำาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านการเกษตร

6. ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เสนอแนะนโยบายและท่าที
ในการเจรจาทางด้านการค้าและด้านเศรษฐกจิการเกษตรระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบทวภิาคี 
พหุภาคี อนุภูมิภาค  และภูมิภาค ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงนามภายใต้อนุสัญญา
ระหว่างประเทศต่อภาคการเกษตรของไทย รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและจัดทำายุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวกับเกษตรต่างประเทศ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สำานักงานเลขานุการกรม

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำานักงาน
2. ดำาเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอำานวยการและงานเลขานุการของ

สำานักงาน
3. ศกึษา วเิคราะห์ และประสานการจัดทำาแผนงาน โครงการ แผนปฏบิตังิาน 

และงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายในสำานักงาน

4. ดำาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ  
การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำานักงาน

5. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรม
และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน

6. ดำาเนนิการเกีย่วกบัการเสรมิสร้างวินยัและพฒันาระบบคุณธรรมของ
สำานักงาน

7. ดำาเนินการเกี่ยวกับการงานกฎหมายและระเบียบที่เ ก่ียวข้อง  
งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของสำานักงาน

8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสำานักงาน
9. ดำาเนนิการอืน่ใดทีม่ไิด้กำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าทีข่องส่วนราชการใด 

ของสำานักงาน
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ 
และเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์

2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ รวมทั้งจัดทำาแผนพัฒนาเขตเกษตร
เศรษฐกิจ และแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ

3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทำางบประมาณ 
รวมทัง้วเิคราะห์ความเหมาะสมเชงิเศรษฐกจิ จดัทำาแผนงานและโครงการ 
ตลอดจนประมวลผลการดำาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กระทรวง

4. ศกึษา วเิคราะห์ และจัดทำาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนา 
เกี่ยวกับประชากรเกษตร สินเชื่อเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกร ตลอดจนสภาเกษตรกร

5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำาปี
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กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ นโยบายเกษตร 
ต่างประเทศ ตลอดจนข้อตกลงและเงือ่นไขทางการค้าสินค้า และการลงทุน 
ภาคเกษตร การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ความมัน่คงด้านอาหาร และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ท้ังระดับทวิภาคี 
พหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้า
สินค้าเกษตรและการลงทนุภาคเกษตร การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการค้าเสรี ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

3. เสนอแนะนโยบายและจดัทำายทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วกับการเกษตรต่างประเทศ
4. ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณี และวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเสนอ

แนะแนวทาง และมาตรการรองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ รวมทั้ง
มาตรการเยียวยา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานการดำาเนินงาน และติดตามผล 
การดำาเนินงานตามมาตรการรองรับผลที่เกิดขึ้น

5. ทำาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการสำารองข้าวฉุกเฉิน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
Office of Agricultural Economics22



ศูนย์ประเมินผล

1. ศึกษา พัฒนาเทคนิค และระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งให ้
คำาปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำาเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
งาน ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่าย 
งบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่างๆ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู ้และเงินช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ

3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำาเนินการประเมินผลความสำาเร็จและผลกระทบ 
ของการดำาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่างๆ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู ้และเงินช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ

4. เสนอผลการติดตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการ 
อื่นๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำาปี
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ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา วางแผน และจัดทำาข้อมูล
การเกษตรเกี่ยวกับการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต 
และต้นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจน 
ข ้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้ง วิเคราะห์ผล 
และรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูล
การเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตสินค้า
เกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบ
ต่อด้านการเกษตร

3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจัดทำาระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร์และระบบข้อมลูระยะไกลในการจำาแนกสภาพ
การใช้ทีด่นิ การประกอบกจิกรรมการเกษตร และแหล่ง
เหมาะสมของการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อใช้สนับสนุน 
การวางแผนพัฒนาการเกษตรและการกำาหนดเขต
เกษตรเศรษฐกิจ

4. ศึกษา กำาหนดวิธีการ และจัดทำาทะเบียนเกี่ยวกับ
เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการในด้านการเกษตร

5. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร 
ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจ
การผลติและการตลาดสนิค้าเกษตร 

2. ศกึษา วิเคราะห์ และวจัิยเทคโนโลยี
การผลติและระบบการจดัการฟาร์ม
ในเชิงเศรษฐกิจ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยแนวทาง
การแปรรปูสนิค้าเกษตรและการทำา
ธุรกิจของสถาบันเกษตร

4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจ
สังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงาน
ภาคเกษตร 

5. ศกึษา วเิคราะห์ และวจิยัผลตอบแทน 
เชิ ง เศรษฐกิจสูงสุดจากการใช ้
ทรัพยากรในฐานะเป็นปัจจัยการผลิต

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำาปี
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ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

1. พัฒนาและวิเคราะห์นโยบายการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเกษตร 
โดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

2. เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนและมาตรการเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค  
โดยสร้างเครือข่ายเพือ่ประสานการออกแบบนโยบายทางการเกษตรกบัองค์กรภายในสำานกังานฯ 
รวมถึงภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ตดิตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา ปัจจยัเสีย่งของภาวะเศรษฐกจิการเกษตร เศรษฐกจิไทย 
และเศรษฐกิจโลก ประเมินผลกระทบ และจัดทำารายงานภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ ประเด็น
สำาคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรไทยในการประชุม
ทั้งในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ

4. พฒันาแบบจำาลองเศรษฐกจิมหภาค ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกจิ และนำาไปประยกุต์ใช้
เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5. จัดทำาและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเกษตร ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และเสนอในเชิงนโยบายต่อ
สำานักงานฯ

6. ประชาสัมพันธ์ และจัดทำาสื่อในทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร          
ผลการประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร และผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจ เพือ่สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องต่อสาธารณชน และองค์กรหรอืสถาบนัทีท่ำาหน้าทีป่ระเมนิ
ภาวะเศรษฐกิจไทย

7. ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจการเกษตร และ 
การดำาเนนินโยบายเศรษฐกจิการเกษตรทีส่ำาคญั ในระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและผู้สนใจโดยท่ัวไป

8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

1. ประสานและรวบรวมข้อมลูจาก ศนูย์ / สำานกั ของสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
และหน่วยงานอื่น

2. บริการข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

3. ดำาเนินการจัดทำารูปแบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรให้สอดคล้องกับ 
กลุ่มผู้รับบริการ

4. ประสานและพฒันาการดำาเนนิงานร่วมกบัศนูย์บรกิารข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่

5. ประสานและรวบรวมสถานการณ์การผลิตในพ้ืนทีผ่่านเครือข่ายศนูย์บริการข้อมลู
เศรษฐกิจการเกษตรเขต ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เกษตรกร
และศูนย์ / สำานัก ในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6. แจ้งเตอืนการเฝ้าระวงัภยัพิบติัท่ีผ่านการวเิคราะห์จาก ศนูย์ / สำานกั ในสำานกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร และหน่วยงานอืน่ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อภาคเกษตรผ่านระบบ
เครือข่าย

7. ประสาน / รบัเรือ่งร้องเรยีนด้านการเกษตร รวมทัง้รบัข้อเสนอแนะจากประชาชน

8. จดัหาสิง่พมิพ์ เช่น เอกสาร นติยสาร หนงัสอื และจัดทำาในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ
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สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	1	-	18

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำาข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการติดตาม ผลการประเมินความสำาเร็จ และ 

ผลกระทบของการดำาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่างๆ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สำาคัญในระดับท้องถิ่น
4. ศกึษาและวเิคราะห์ความเชือ่มโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตร

ในระดับกระทรวงท่ีนำาไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค 
รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำาแผนงานและโครงการ 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

5. ปฏิบตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

*	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10-18	ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	และศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการ

เกษตร

สำานักงาน
เลขานุการกรม

ศูนย์ประเมินผล

สำานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร
ที่	1-18	*

ศูนย์ปฏิบัติ
การเศรษฐกิจ
การเกษตร	*

สำานักวิจัย
เศรษฐกิจ
การเกษตร

กองเศรษฐกิจ
การเกษตร

ระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร	*
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ผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่	

2 
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ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

1. คำารับรองระหว่าง
 นายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ผู้รับคำารับรอง
     และ
 นายอนันต์  ลิลา  เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ผู้ทำาคำารับรอง

2. คำารับรองนี้เป็นคำารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำาหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง
วันที่ 30 กันยายน  2557

3. รายละเอียดของคำารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ  นำ้าหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ประกอบท้ายคำารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายชวลิต ชูขจร ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายอนันต์ ลิลา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติ
ราชการของสำานักงานเศรษฐกจิการเกษตร ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ นำา้หนกั ข้อมลูพืน้ฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การ
ให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำาหนดในเอกสารประกอบท้ายคำารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำาแนะนำา  
กำากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายอนันต์  ลิลา ให้เป็นไปตามคำารับรองที่จัดทำาขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นายอนันต์  ลิลา เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำาความเข้าใจคำารับรองตาม 3 แล้ว ขอให้
คำารับรองกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจะมุ่งมั่นปฏบิัติราชการใหเ้กิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วดั
แต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่ให้คำารับรองไว้

6. ผู้รับคำารับรองและผู้ทำาคำารับรอง ได้เข้าใจคำารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำาคัญ

.....................................................
(นายชวลิต  ชูขจร)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม  2557

.....................................................
(นายอนันต์  ลิลา)

เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2557



การปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

การปฏิบัติราชการของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปรากฏค่าคะแนนประเมินตนเองเบื้องต้น
ของแต่ละมิติ (คะแนนเต็ม 5.00) ดังต่อไปนี้

น�้ำหนัก  (ร้อยละ) คำ่คะแนนถ่วงน�้ำหนักที่ได้

มิติภายนอก 70 3.0270

มิติภายใน 30 1.0363

น�้ำหนักรวม 100 4.0633 *

* ยังไม่เป็นค่าคะแนนที่เป็นทางการ เนื่องจากผลคะแนนด้านมิติภายนอก ยังได้ผลค่าคะแนนยัง
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

: โดยการปฏิบัติราชการในแต่ละมิติ มีการดำาเนินการ สรุปได้ดังนี้

	 	 มิติภายนอก	 	   แสดงถึงการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่
สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลกัหรอืตวัชีวั้ดบรูณาการระหว่างกระทรวงตามยทุธศาสตร์
ประเทศท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกำาหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการร่วมกัน
ในภาพรวมระดับประเทศและระดับกระทรวง ให้เป็นในทิศทางที่สอดคล้องกันโดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และประชาชน การถ่ายทอดเป้าหมายประเทศลงสู่ 
การปฏิบัติ ส่วนราชการในระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมกำาหนดเป้าหมาย 
และรับผิดชอบผลการดำาเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ประกอบด้วย 1) รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน เท่ากับ 
148,240 บาท/ครวัเรอืน/ปี ได้คะแนนถ่วงนำา้หนกัเบือ้งต้นเท่ากับ 0.43  2) ระดับความสำาเรจ็ของการจดัทำา 
แผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการสินค้าเกษตรกรรมภาพรวม จำานวน 7 สินค้า ประกอบด้วย 
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กุ้งทะเล ปลานิล โคเนื้อ โคนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร ได้คะแนนถ่วงนำ้าหนัก เบื้องต้นเท่ากับ 0.60    
3) รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผล 
ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ ได้คะแนนถ่วงนำ้าหนักเบื้องต้นเท่ากับ 1.0 และผลงาน
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกนำาไปใช้ประโยชน์ ได้คะแนนถ่วงนำ้าหนักเบื้องต้นเท่ากับ 1.0 

		มิติภายใน		   เป็นการตรวจประเมิน 2 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การประหยัด
พลังงานและการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

2) ด้านพัฒนาองค์การเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะองค์การและการสร้างความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติราชการ

กำรวัดผลกำรเบิกจำ่ยเงินงบประมำณ สำานักงาน ก.พ.ร. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความ
ก้าวหน้าการปฏบัิติงานและการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน 
และกำรเบิกจำ่ยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ผลการปฏิบัติงานได้ในระดับร้อยละ 98.04 และ
ร้อยละ 98.86 ตามลำาดับ กำรประหยัดพลังงำน รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการดำาเนินการลดใช้ 
พลังงานลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 10 ต่อปี ทั้งด้านไฟฟ้า และการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง ได้คะแนน 
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ถ่วงนำา้หนกัเบือ้งต้นเท่ากบั 0.18 อกีทัง้ได้ดำาเนนิการวดั กำรพฒันำประสทิธภิำพระบบสำรสนเทศภำครฐั  
เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผนแม่บท 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศ เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์เชือ่มโยงข้อมลูของหน่วยงาน 
ต่างๆ ร่วมกัน และนำาไปสู่ “Single Government” และการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ  
ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อการลดต้นทุน และความซำ้าซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่าย 
ในภาครัฐ ผลการปฏิบัติงาน ได้คะแนนถ่วงนำ้าหนักเบื้องต้นเท่ากับ 0.35 ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ
สมรรถนะองค์กำร (ทุนมนุษย์ สำรสนเทศ และวัฒนธรรม) เป็นการวัดผลการปรับปรุงกระบวน 
การบริหารจัดการภายในองค์การ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังาน ประกอบด้วย ตวัช้ีวดัย่อย ด้านทนุมนุษย์ (Human Capital) ด้านทนุสารสนเทศ (Information 
Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) การตรวจประเมินผลการดำาเนินงานตาม 
แผนพฒันาสมรรถนะองค์การที ่สศก. เสนอใช้ผลการสำารวจผ่านระบบออนไลน์ สศก. ได้คะแนนถ่วงนำา้หนกั 
เบื้องต้นเท่ากับ 0.1 รวมถึง กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นการดำาเนินงานตาม
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสของส่วนราชการ โดยสำานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์และ 
คัดเลือกกระบวนการแบบ Top Down ให้ สศก. จัดทำาแผนสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานติดตาม
และประเมินผล มีเกณฑ์การวัดความสำาเร็จในการจัดทำาแผนสร้างความโปร่งใสใน 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) เกณฑ์พื้นฐาน 2) เกณฑ์คุณภาพ พบว่าคะแนนเบื้องต้นจากการประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 
ถ่วงนำ้าหนักเท่ากับ 0.16   
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รายงานทางการเงิน
ส่วนที่	

3 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
Office of Agricultural Economics36



รายงานประจำาปี
Annual Report 2557 37



สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำาหรับปี		สิ้นสุดวันที่		30		กันยายน		2557

 (หน่วย : บาท) 

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน

รำยได้จำกรัฐบำล

รายได้จากงบประมาณ          730,913,155.61 

รวมรำยได้จำกรัฐบำล          730,913,155.61 

รำยได้จำกแหล่งอื่น

รายได้อื่น              3,102,510.00 

รวมรำยได้จำกแหล่งอื่น              3,102,510.00 

รวมรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน          734,015,665.61 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร          379,724,889.72 

ค่าบำาเหน็จบำานาญ          115,292,443.48 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม            24,971,268.27 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง            57,830,910.04 

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย          143,560,879.10 

ค่าสาธารณูปโภค            13,529,524.10 

ค่าเสื่อมราคา            52,980,795.31 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน              1,940,000.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น                  447,385.82 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน          790,278,095.84 

รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน          (56,262,430.23)

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
งบรายได้และค่าใช้จ่าย		(ต่อ)

สำาหรับปี		สิ้นสุดวันที่		30		กันยายน		2557 

(หน่วย : บาท)

รำยได้/ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำน

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน         334,089,362.62 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน       (334,089,362.62)

รวมรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำน                                  -   

รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกิจกรรมตำมปกติ         (56,262,430.23)

รายการพิเศษ                                  -   

รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ         (56,262,430.23)
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สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ		วันที่		30		กันยายน		2557

 (หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           5,666,716.31 

ลูกหนี้ระยะสั้น           3,958,353.00 

รายได้ค้างรับ               726,930.34 

สินค้าและวัสดุ           2,433,262.30 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                   2,527.98 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         12,787,789.93 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว                                -   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)       254,906,374.01 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)                                -   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       254,906,374.01 

รวมสินทรัพย์       267,694,163.94 
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สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ		วันที่		30		กันยายน		2557

 (หน่วย : บาท) 

หนีส้นิ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น              7,755,400.40 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              2,145,623.52 

รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง  -   

เงินรับฝากระยะสั้น                      2,866.99 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น              1,440,815.12 

รวมหนี้สินหมุนเวียน           11,344,706.03 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว              1,250,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน              1,250,000.00 

รวมหนี้สิน           12,594,706.03 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน         255,099,457.91 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน         280,717,475.29 

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม         (25,618,017.38)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน         255,099,457.91 

รายงานประจำาปี
Annual Report 2557 41



ผลงานเด่น
ในรอบปีงบประมาณ	
2557

ส่วนที่	

4 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
Office of Agricultural Economics42



รายงานประจำาปี
Annual Report 2557 43



ด้านการพัฒนาองค์กร

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่  
24 มีนาคม 2522 ตามพระราชบัญญัติ เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 มีภารกิจตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสำานกังานเศรษฐกจิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557) คือ เสนอแนะนโยบาย มาตรการและวางแผนพัฒนาการเกษตร 
และสหกรณ์ รวมท้ังจัดทำาและให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทั่วถึง  
โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การเกษตรของประเทศ
มีความพร้อมสำาหรับการแข่งขันในตลาดโลกและเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ในปี 2557 สำานักงานเศรษฐกจิการเกษตรได้มกีารพฒันาองค์กรทัง้ในด้านการพฒันาบคุลากร
และโครงสร้างของหน่วยงาน โดยด้านการพฒันาองค์กร สศก.  ได้ดำาเนนิการพัฒนาบคุลากรให้มีศักยภาพ 
เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็น Smart Officer เพื่อนคู่คิดของเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีการจัดการอบรมหลักสูตรสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพสำาหรับ 
การประเมนิผล การจัดทำาแผนยทุธศาสตร์องค์กร การประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิของงานวจัิยทาง 
ด้านเศรษฐกจิ หลกัสตูรการพฒันานกับรหิารระดบัสูง : ผูน้ำาทีม่วีสัิยทศัน์และคณุธรรม และการบรหิาร
งานภาครัฐและกฎหมายมหาชน เป็นต้น ซึ่งในปี 2558 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเพิ่มความ
สำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา

 ด้านโครงสร้างหน่วยงาน สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้มกีารปรับปรุงโครงสร้างการทำางาน
ภายในองค์กรและปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานของหน่วยงานเพือ่ให้การปฏบิติังานมีประสทิธภิาพสอดรบั 
กับภารกิจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงโครงสร้างการทำางานภายในองค์กร สำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรได้จัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13 – 18 
ศูนย์ประสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (ศปร.) ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 
(ศบก.) ศนูย์บรกิารข้อมลูเศรษฐกจิการเกษตรเขต (ศบข.) และศนูย์บริการข้อมลูเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศบอ.)  ส่วนการปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานของหน่วยงาน สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้ขอ
อนมุตังิบประมาณ เพือ่จดัสร้างอาคารสำานกังานเศรษฐกจิทดแทนอาคารเดิมทีม่อีายใุช้งานเกิน 30 ปี 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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การจัดตั้งสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	13	–	18

 ปี 2557 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร ได้ดำาเนนิการปรบัโครงสร้างการบรหิารราชการภายใน โดยจดัต้ัง 
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น 6 สำานัก คือ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13 – 18 
เป็นหน่วยงานตัวแทนสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มสารสนเทศการเกษตร  
กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่มวิจัยและประเมินผล และฝ่ายบริหารทั่วไป ภารกิจงานหลัก คือ 
การจัดทำาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร การบูรณาการจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตร และติดตามประเมินผล 
โครงการที่สำาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรในระดับพื้นที่ จะทำาให้การปฏิบัติงานของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา และทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง พร้อมสำาหรับ
ใช้วางแผนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงำน จังหวัดที่ตั้ง รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด

สศก. 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่  ลำาพูน  ลำาปาง แม่ฮ่องสอน 

สศก. 2 พิษณุโลก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์  ตาก

สศก. 3 อุดรธานี อุดรธานี เลย หนองบัวลำาภู หนองคาย  บึงกาฬ 

สศก. 4 ขอนแก่น ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

สศก. 5 นครราชสีมา นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  

สศก. 6 ชลบุรี ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี ตราด  

สศก. 7 ชัยนาท ชัยนาท ลพบุรี  อ่างทอง สิงห์บุรี  

สศก. 8 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง 

สศก. 9 สงขลา สงขลา  สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

สศก. 10 ราชบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  

สศก. 11 อุบลราชธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  อำานาจเจริญ ยโสธร 

สศก. 12 นครสวรรค์ นครสวรรค์ กำาแพงเพชร พิจิตร  อุทัยธานี 

สศก. 13 เชียงราย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

สศก. 14 นครพนม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  

สศก. 15 ปทุมธานี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพฯ สระบุรี 

สศก. 16 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ว ปราจีนบุรี 

สศก. 17 เพชรบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ 

สศก. 18 กระบี่ กระบี่ ภูเก็ต ระนอง พังงา  ตรัง
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การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ตามพันธกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงผู้ใช้งานในทุกระดับอย่างรอบด้าน  
และตามคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติซ่ึงให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆ จัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดตั้งศูนย์ 
บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร (ศบก.) ขึ้นในส่วนกลาง มีสถานะเทียบเท่ากองเป็นการภายใน 
เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ทุกระดับในรูปแบบ  
one stop service เพือ่ให้ผูร้บับรกิารได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน 
โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การดูแลเป็นพิเศษ และ 
ได้นำาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economic) มาใช้ในระบบงานให้บริการ โดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยกุต์ใช้ในการขบัเคล่ือนการให้บรกิารข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมกันนีไ้ด้ขยายศนูย์บรกิาร
ข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตรไปยงัสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต ในรูปแบบศนูย์บรกิารข้อมูลเศรษฐกจิ
การเกษตรเขต (ศบข.) จำานวน 12 ศนูย์ ณ. สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-12 ปัจจุบนัศนูย์บรกิาร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรมีผู้รับบริการทางเว็บไซต์เฉลี่ยเดือนละ 1,300 ราย ทางอีเมล์เฉลี่ยเดือนละ 
50 ราย ทางโทรศัพท์เฉลี่ยเดือนละ 120 ราย  และรับบริการด้วยตนเองเฉลี่ยเดือนละ 50 ราย 

 นอกจากนี ้สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรยงัได้จัดตัง้ศนูย์บรกิารเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศบอ.) 
จำานวน 120 ศูนย์ท่ัวประเทศ เพื่อให้การบริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั่วถึง รวดเร็ว และ 
ทันต่อสถานการณ์ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 

 การรับบรกิารข้อมลูจากศูนย์บรกิารข้อมลูเศรษฐกจิการเกษตร (ศบก.) ศนูย์บรกิารข้อมลูเศรษฐกจิ
การเกษตรเขต (ศบข.) และศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) สามารถรับบริการผ่าน
ระบบ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-5006  หรือ อีเมล์ : infoservice@oae.go.th หรือ 
เว็บไซต์ http://infoservice.oae.go.th  หรือขอรับบริการโดยตรงได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร ชัน้ 2 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900  
สำาหรับส่วนภูมิภาคสามารถขอรับบริการได้ท่ีศูนย์บริการข้อมูลการเกษตรเขต (ศบข.) ที่อยู่ในจังหวัด 
ท่ีตัง้ทัง้ 12 เขต และในท้องทีท่ีจ่ดัต้ังศนูย์บรกิารเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) 120 แห่งทัว่ประเทศ
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การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ซึง่เป็นหน่วยงานภายในเพือ่ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาร ิติดตามผลความก้าวหน้า
ของโครงการ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่จัดตั้งขึ้นจะสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำาริ 
ให้บรรลผุลตามแนวพระราชดำารทิีไ่ด้พระราชทานไว้ต่อไป โดยศนูย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารศูนย์ประเมินผล สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 
0-2579-0555, 0-2940-556-9 ต่อ 192 หรือ E-mail : rdpcc@oae.go.th

อาคารสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	10	ชั้น

 ในปี 2557 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำาคำาของบประมาณ ประจำาปี พ.ศ. 2558  
เสนอต่อคณะกรรมาธกิารงบประมาณประจำาปี เพือ่ขอสร้างอาคารสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชัน้ 
พร้อมอาคารทีจ่อดรถ 5 ชัน้ เพือ่ทดแทนอาคารแผนที ่ศนูย์สารสนเทศการเกษตรและอาคารห้องอาหาร
สวัสดิการ ที่มีอายุใช้งานมากว่า 30 ปี โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณประจำาปี 2558 จำานวน 
234 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี เพื่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 7,678 
ตารางเมตร และอาคารที่จอดรถ 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 5,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถได้ 150 คัน  
มีระยะเวลาก่อสร้าง 33 เดือน โดยอาคารสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้นหลังใหม่ที่จัดสร้าง
ขึ้นนี้จะทำาให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และช่วยอำานวยความสะดวกสบายในการติดต่อราชการจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกเพิม่มากยิง่ข้ึน 
กว่าในอดีตที่ผ่านมา
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ด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

 การจดัทำานโยบายและแผนพฒันาการเกษตรเป็นภารกจิสำาคญัของสำานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  
ในการศกึษา วเิคราะห์ และประมาณการเศรษฐกจิการเกษตรเพือ่เสนอแนะมาตรการและนโยบาย  
ด้านการเกษตร พร้อมท้ังจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ แผนพัฒนา 
เขตเกษตรเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ รวมถึงการจัดทำางบประมาณ
และแผนงานโครงการประจำาปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ในช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้ดำาเนินการจัดทำางบประมาณรายจ่าย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ จัดทำาการวิเคราะห์และ
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 เสนอแนะนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตร และร่วมแก้ไขปัญหาเกษตรกรตามแนวทางของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล  สรุปโดยสังเขป ดังนี้  
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1.	การจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ จดัทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามยทุธศาสตร์ของการพฒันา  
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) และยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติ คสช. รวมถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา
ด้านการเกษตร 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ด้านการพัฒนาสินค้า
เกษตร ด้านทรัพยากรการเกษตร/โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 84,399.91 ล้านบาท สำาหรับ 
21 หน่วยงาน จำาแนกตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1  ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร 
 ได้รับการจัดสรร 10,401.78 ล้านบาท ประกอบด้วย การดำาเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2,012.93 ล้านบาท  การพัฒนาระบบสหกรณ์  3,970.39 ล้านบาท การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 463.92 ล้านบาท การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 410.72 ล้านบาท 
การส่งเสรมิและอนรุกัษ์ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านของไทย 255.13 ล้านบาท การแก้ปัญหาหน้ีสนิ/ชดเชย
ภาระการชำาระหนี้ 1,580.53 ล้านบาท การจัดตั้งอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน 29.82 ล้านบาท การพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาค
เกษตร 36.80 ล้านบาท การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยกีารเกษตร 
339.68 ล้านบาท การรับฝากและเก็บรักษาสินค้าเกษตร 1,301.86 
ล้านบาท

2  ด้ำนกำรพัฒนำสินคำ้เกษตร 
 ได้รบัการจดัสรร 15,894.42 ล้านบาท ประกอบด้วย การส่งเสรมิ 
การวิจัยและพัฒนา 2,470.04 ล้านบาท การส่งเสริมการลดต้นทุน
การผลิตข้าว 44.46 ล้านบาท การเพิ่มผลผลิตโดยการผลิตพันธุ์ดี 
3,343.47 ล้านบาท การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตร 
และอาหาร 8,328.71 ล้านบาท การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนษุย์ 11.58 ล้านบาท ตลาดสินค้าเกษตร 91.79 ล้านบาท การบรหิาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำาหรับสินค้าเกษตรที่สำาคัญ (Zoning) 
252.44 ล้านบาท โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 211.77 ล้านบาท 
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การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร 721.50 ล้านบาท การส่งเสรมิการใช้เครือ่งจกัรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร 18.67 ล้านบาท นิคมการเกษตร 157.70 ล้านบาท และการดำาเนินการตาม
กรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน 242.29 ล้านบาท

3  ด้ำนทรัพยำกรกำรเกษตร/โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตร
 ได้รับการจัดสรร 51,135.10 ล้านบาท ประกอบด้วย การจัดที่ดินทำากินและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ที่ดินในเขต สปก. 1,345.16 ล้านบาท การส่งเสริมการบริหารจัดการนำ้าอย่างบูรณาการ  
46,806.68 ล้านบาท การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน/ ปุ๋ยอินทรีย์  2,528.40 ล้านบาท การพัฒนา/
บริหารจัดการและควบคุมการทำาประมง 454.86 ล้านบาท 

4  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
 ได้รับการจัดสรร 6,968.61 ล้านบาท ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ 6,635.64 ล้านบาท และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
332.97 ล้านบาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	
จำาแนกตามแนวทางการพัฒนา

ด�านการบร�หาร
จัดการภาครัฐ 

8.26%

ด�านการพัฒนา
เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร 
12.32%

ด�านการพัฒนา
สินค�าเกษตร 

18.83%

ด�านทรัพยากร
การเกษตร/

โครงสร�างพ�้นฐาน
ทางการเกษตร 

60.59%
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2.	การวิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2557	 
และแนวโน้มป	ี2558

		ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2557  
 ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อ
เทยีบกับปี 2556 โดยสาขา การผลติทีเ่ป็น
แรงหนุนให้ภาคเกษตรขยายตัวได้ในปีน้ี 
คอื สาขาพชื สาขาปศสุตัว์ และสาขาป่าไม้  
ซ่ึงขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 1.9 และ 2.8  
ตามลำาดับ ขณะที่สาขาประมงและสาขา
บริการทางการเกษตรหดตัวร ้อยละ 
1.8 และ 0.5 ตามลำาดับ สำาหรับปัจจัย
สนับสนุนที่ทำาให้ภาคเกษตรขยายตัว 
ได้แก่ สภาพอากาศ ที่เอื้ออำานวยในพื้นที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจสำาคัญของประเทศ  
 เช่น มันสำาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ปาล์มนำ้ามัน และผลไม้ต่างๆ ทำาให้ผลผลิตพืชดังกล่าวเพ่ิมขึ้น สำาหรับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ซึ่งมีการ
วางแผนการผลิตที่ดี มีระบบการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่สำาคัญเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี การดำาเนินมาตรการและ
นโยบายของภาครัฐ อาทิ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การส่งเสริมการบริหารจัดการนำ้า
อย่างบรูณาการ ได้มีส่วนช่วยสนับสนนุให้การผลติสนิค้าเกษตรมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมท้ังเศรษฐกิจ
โลกทีฟ้ื่นตัวและค่าเงนิบาททีค่่อนข้างมเีสถยีรภาพจงึส่งผลดต่ีอการส่งออกสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ 
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สำาหรบัปัจจยัลบสำาคญัทีส่่งผลต่อภาคเกษตรในปี 2557 ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง 
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ต่อเน่ืองจนถึงไตรมาสแรกของปี 2557 
ได้ขยายเป็นวงกว้างในหลายพืน้ทีข่องประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างและ
ภาคกลางตอนบนซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำาคัญของประเทศ ทำาให้การผลิตข้าว
นาปรังได้รับผลกระทบอย่างมาก นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็น
ช่วงต้นฤดูการเพาะปลูก หลายพื้นที่ของประเทศยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง 
และในช่วงเดือนกันยายน 2557 แหล่งปลูกพืชสำาคัญบางพื้นที่ประสบภัยนำ้าท่วม 
อาท ิจงัหวดัสโุขทัย พจิติร พษิณโุลก นครสวรรค์ และอยธุยา ทำาให้ผลผลติทางการ
เกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย สำาหรับปัญหาโรคตายด่วน (Early Mortality 
Syndrome : EMS) ในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงที่มีความรุนแรงอย่างมากในปี 2556  
ยงัคงส่งผลต่อเนือ่งมายงัการผลติกุ้งทะเลเพาะเลีย้งในช่วงปี 2557 ทำาให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่ม่ันใจและทำาการผลิตไม่เต็มท่ี ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาด  
มีปริมาณค่อนข้างน้อย

	แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี	2558 

 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 โดยสาขาการผลิตที่ขยายตัว

เพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2 – 3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 

อยู่ในช่วงร้อยละ 1.5 – 2.5 และสาขาป่าไม้ ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 

และสาขาประมง ที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0  

ในปนีีห้ลังจากทีห่ดตวัตอ่เนือ่งมา      2       ป ี      ขณะทีส่าขาบรกิารทางการเกษตร ยงัคงหดตวั 

อยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 – 3.0
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 สำาหรบัผลผลติพชืสำาคญัทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ เช่น ข้าวนาปี 
มันสำาปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มนำ้ามัน และ 
ผลไม้ที่สำาคัญ เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ ขณะที่ผลผลิต
ปศุสัตว์ อาทิ ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และโคนม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เช่นกัน ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคตายด่วนในกุ้งทะเล
เพาะเลี้ยงเริ่มคลี่คลายลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 
และคาดว่าการผลิตกุ้งจะปรับตัวดีขึ้นเร่ือยๆ และมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมทั้ง
ความต้องการสนิค้าเกษตรในตลาดอาเซยีน และตลาดเกิดใหม่
ต่างๆ จะทำาให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์มทีศิทาง
ท่ีดีข้ึน อย่างไรกต็าม การผลิตทางการเกษตร ในปี 2558 ยงัคง
มคีวามเสีย่งอย่างมากจากภาวะภยัแล้งซึง่เริม่ส่งสญัญาณตัง้แต่
ช่วงปลายปี 2557 เนือ่งจากปรมิาณนำา้ในเขือ่นหลกัมีน้อยและ
ไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการดำาเนิน
โครงการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
ดังกล่าว พร้อมทั้งดำาเนินการติดตาม และประเมินสถานการณ์
ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

อัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตร

       หน่วย: ร้อยละ

สำขำ 2557 2558

ภำคเกษตร 1.2 2.0 – 3.0

  พืช 1.5 2.2 - 3.2

  ปศุสัตว์ 1.9 1.5 – 2.5

  ประมง -1.8 1.0 - 2.0

  บริการทางการเกษตร -0.5 (-3.0) – (-2.0)

  ป่าไม้ 2.8 2.5 – 3.5

ที่มา : ประมาณการโดยสำานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3.		การเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

 3.1	 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	
(Green	Agriculture	City) เป็นโครงการ 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ริเริ่ม
และกำาหนดให้เป็นโครงการสำาคัญของ
กระทรวงมีระยะเวลาในการดำาเนิน
โครงการระหว่างปี 2557 - 2561 โดย
คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมายจากจังหวัดที่มี
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร

เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากภูมิภาคต่างๆ รวม 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคาย จันทบุรี 
ราชบุรี และพัทลุง โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practice : GAP) ซึง่จะส่งผลให้สนิค้าเกษตรทัง้พืน้ทีป่ลอดภยัจากสารเคมตีกค้าง 
การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต 
เพื่อนำาไปสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) อาทิ การนำา 
ของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล (Biomass) และการลดของเสียใน
กระบวนการผลติให้เป็นศนูย์ (Zero Waste) รวมถึงการกำากับดแูลโรงงานผลติและแปรรปูอุตสาหกรรม
เกษตรตามหลกัเกณฑ์วิธีการทีดี่สำาหรบัการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) และมุ่งเน้น
การสร้างความร่วมมือกับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด รวมถึงการเชื่อมโยงความต้องการ
กับตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ ในปี 2557 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำาเนินการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตร 
สีเขียวในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1  กำรมอบนโยบำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำหรับกำรขับเคลื่อน
โครงกำรในภำพรวม และตัวชี้วัดส�ำคัญ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ 
กรงุเทพฯ โดยมผีูเ้ข้าร่วมสมัมนาจำานวน 250 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีจ่ากส่วนราชการ ทัง้ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 

2  กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรขับเคลื่อนโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว” เพื่อให้ความรู้
และชี้แจงกรอบนโยบายเมืองเกษตรสีเขียวและแนวทางการดำาเนินงานในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 6 จังหวัด 
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เป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำานวน 1,200 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่นักวชิาการ 
ผูป้ระกอบการ และเกษตรกรในพืน้ที่ 

3  กำรสมัมนำเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง กำรขบัเคลือ่น 
โครงกำรเมืองเกษตรสเีขยีว : กำรบูรณำกำรแผนงำน 
โครงกำรระดบัพืน้ที ่เพือ่ให้มีการบรูณาการแผนงาน
โครงการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผน
ปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขียว ปี 2558 - 2561 
ในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จำานวน 120 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

4  กำรประชมุเชงิปฏบิติักำรเรือ่ง “กำรจดัท�ำ 
Green GPP ภำคเกษตร ภำยใต้โครงกำรเมือง
เกษตรสีเขียว” เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที่
รบัทราบและเข้าใจแนวทาง ในการจดัทำา Green GPP   

 ภาคเกษตร รวมทัง้ได้แลกเปลีย่นข้อมลู ข้อคดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการดำาเนินการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 6 จงัหวดั โดยมผีูเ้ข้าร่วมสมัมนาจำานวน 200 คน  
ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้อง 
เช่น สภาเกษตรกรจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคลังจังหวัด เป็นต้น

5    กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดท�ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ 
และแนวทางการจัดทำาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกทีเ่กษตรกรหรอืผู้แปรรปูสินค้าเกษตร 
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำาหรับการคำานวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์สินค้าในพื้นที่  6 จังหวัด 
เป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำานวน 900 คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่วนราชการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเกษตรกร 
และผู้ประกอบการ 
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6  กำรจดัท�ำคำร์บอนฟตุพริน้ท์ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรภำยใต้โครงกำรเมอืงเกษตรสเีขยีว สำานักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรโดยสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ รับผิดชอบพื้นที่ เป ้าหมาย 
6 จงัหวดันำาร่อง ได้ร่วมกันดำาเนนิโครงการจดัทำาคาร์บอนฟตุพริน้ท์สินค้าเกษตรสำาคญัตัง้แต่ต้นนำา้ กลางนำา้  
และปลายนำ้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงผลกระทบของการผลิต
สนิค้าทีมี่ต่อสิง่แวดล้อมและช้ันบรรยากาศโลก รวมถงึโอกาสทางธรุกจิในการผลติสนิค้าทีม่ฉีลากแสดง
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิธีการผลิตในการลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม และเพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกร วิสาหกจิชมุชน และสหกรณ์การเกษตรทีม่คีวามพร้อมและสนใจ
ขอการรบัรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ท์ผลิตภัณฑ์ต่อไป  สำาหรบัโครงการน้ีได้คำานวณคาร์บอนฟตุพริน้ท์  
ทั้งกระบวนการตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจาย การใช้งาน และการกำาจัดซาก ตามวิธี  
Business to Consumer (B2C) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Cradle to Grave Life Cycle Assessment :  Cradle to Grave LCA) 
 ผลการศึกษา พบว่า ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ ขนาดบรรจุถุง 
1 กิโลกรัม ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเท่ากับ 
3.57 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO

2
eq) ขณะที่ค่าฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องขาว ดอกมะลิ 105 ขนาดบรรจุถุง 1 กิโลกรัม ของวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ อำาเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคำย มีค่าเท่ากับ  2.80 kg CO

2
eq สำาหรับค่าฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์มังคุด

ผลสดขนาดบรรจุกล่อง 5 และ 10 กิโลกรัม ของวิสาหกิจชุมชนตำาบลตรอกนอง อำาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี มีค่าเท่ากับ 10.4 และ 21.2 kg CO

2
eq ตามลำาดับ ส่วนค่าฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ ์

นำ้ามะพร้าวนำ้าหอมบรรจุขวดขนาด 16 ออนซ์ ของวิสาหกิจชุมชนเดชาธรผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ 
จังหวดัรำชบุร ีมีค่าเท่ากบั 0.658 kg CO

2
eq แต่ค่าฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์ข้าวสงัข์หยดซ้อมมอื 

ขนาดบรรจุถุง 1 กิโลกรัม ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 5 ตำาบลมะกอกเหนือ อำาเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง มีเท่ากับ 2.29 kg CO

2
eq และค่าฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
Office of Agricultural Economics56



อนิทรย์ีทุง่กลุาร้องไห้ขนาดบรรจถุงุ 1 2 และ 5 กโิลกรัม ของวสิาหกจิชมุชนศนูย์ข้าวชมุชนบ้านอุม่แสง  
อำาเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีเท่ากับ 5.87 5.55 และ 5.53 kg CO

2
eq ตามลำาดับ ทั้งน้ี 

ไม่สามารถนำาค่าฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลติภัณฑ์ข้าวสารบรรจถุงุมาเปรยีบเทยีบกนัได้ เพราะการได้มา 
ซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการกำาจัดซาก มีความแตกต่างกันตามลักษณะ
พืน้ทีแ่ละชนดิสายพนัธุข้์าว รวมทัง้การประเมนิค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลติภัณฑ์บางชนิดยงัต้องคำานึง
ถึงการปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย เช่น จมูกข้าว เป็นต้น  

ผลกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรของเมืองเกษตรสีเขียว

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ หน่วยกำรท�ำงำน ค่ำฉลำก

คำร์บอนฟุตพริ้นท์ (kg CO
2
eq)

เชียงใหม่ ข้าวกล้องอินทรีย์ บรรจุถุง 1 กิโลกรัม 3.6

หนองคาย ข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 บรรจุถุง 1 กิโลกรัม 2.8

จันทบุรี มังคุดผลสด บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม

บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม

10.4                                             

21.2 

ราชบุรี นำ้ามะพร้าวนำ้าหอม บรรจุขวด 16 ออนซ์ 0.7

พัทลุง ข้าวสังข์หยด บรรจุถุง 1 กิโลกรัม 2.3

ศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์       

ทุ่งกุลาร้องไห้

บรรจุถุง 1 กิโลกรัม

บรรจุถุง 2 กิโลกรัม

บรรจุถุง 5 กิโลกรัม

5.9                                                 

5.6                                                        

5.5

ที่มา :  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 3 6 9 10 และ 11

 จากผลการศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	คือ

  1) กรมการข้าวควรวิจยัและพฒันาพนัธุข้์าวทีม่รีะยะเวลาการขงันำา้สัน้เพือ่ลดการเกดิก๊าซมเีทน
ในนาข้าว และเกษตรกรควรเน้นเรื่องการบริหารจัดการภายในนาข้าวและการเลือกใช้พันธุ์ข้าว

 2) ผู้บริโภคควรตระหนักรู้ในการนำาเปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำาปุ๋ยใส่ต้นไม้หรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดซึ่งมีสรรพคุณทางยาและความงาม

 3) เกษตรกรควรปรบัพฤตกิรรมการเลอืกใช้ปุย๋และสารเคมใีห้เหมาะสมกับการเพาะปลกูมะพร้าว
ตามแต่ละช่วงอายุ รวมถึงการจัดการสวนมะพร้าวให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการนำาดินไปตรวจ
วิเคราะห์โรคและธาตุอาหารเป็นประจำาทุกปี
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 4) หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เช่น กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร ควรถ่ายทอดองค์ความรู้
และแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเกษตรกร และสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคได้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจากฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ 

	 3.2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร		พ.ศ.	2556	–	2559

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการค้าของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวเพื่อรับกับการแข่งขันที่สูงขึ้น โลจิสติกส์จึงมีความสำาคัญและเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะนำามาใช้
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะทำาให้สินค้าและบริการมีต้นทุนลดลง ถึงมือ
ผูบ้รโิภคเรว็ข้ึน และถกูต้องตามสญัญาทีต่กลงกนัไว้ ซึง่จากผลการศกึษาและประมาณการต้นทนุโลจิสติกส์
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยโดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 14 แบ่งเป็น ต้นทุนค่าขนส่ง ร้อยละ 7.4 ต้นทุนการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง (ต้นทุนการถือครองสินค้าและต้นทุนบริหารคลังสินค้า) ร้อยละ 5.3 และต้นทุน
การบรหิารจดัการ ร้อยละ 1.3 ซึง่แสดงให้เหน็ว่าต้นทนุโลจสิตกิส์ของไทยยงัคงอยูใ่นระดบัทีส่งูเมือ่เทยีบกบั
ประเทศทีพ่ฒันาแล้วซึง่มีต้นทนุอยูท่ีร้่อยละ 9 - 11 เท่าน้ัน สำาหรบัต้นทนุโลจิสตกิส์ภาคเกษตรของไทย
จากการประมาณการเบื้องต้นพบว่ามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 - 25 ทั้งนี้ สาเหตุมาจากการขาดความรู้
ด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมของผู้ที่เกี่ยวข้องใน โซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า จนถึงปลายนำ้า และยังทำาให้
ต้นทุนสินค้าเกษตรสูงเกินความจำาเป็น จึงไม่สามารถแข่งขันได้ 

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้จัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เสนอแนะแนวทางการลดต้นทนุสนิค้าเกษตร
จากการสูญเสียระหว่างการขนส่ง การย่นระยะเวลาและลดขั้นตอนการส่งสินค้า 2) เพิ่มประสิทธิภาพ
โลจสิติกส์สนิค้าเกษตร 3) เพิม่โอกาสในการเกบ็เกีย่วมลูค่าเพิม่จากโซ่อุปทาน และ 4) สร้างความร่วมมอื
ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า สรุปโดยสังเขป ดังนี้  

 ยทุธศาสตร์การพัฒนาโลจสิติกส์และโซ่อปุทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ คือ “พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพและ
ประสิทธภิำพ” และมเีป้าประสงค์ 3 ประการ คอื 1) สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและ
หน่วยธุรกิจการเกษตรในระบบเครือข่ายโลจิสตกิส์และโซ่อุปทานสนิค้าเกษตร 2) พฒันาการบรหิาร
จัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
และเกิดโซ่คุณค่าในระบบ และ 3) พัฒนาระบบเคลื่อนย้าย กระจาย และจัดเก็บสินค้าเกษตรสู่
อุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์ ดังนี้
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 ยุทธศำสตร ์ที่  1 กำรเพิ่มขีดควำม
สำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
โซ่อปุทำนกำรเกษตร ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ คอื 
1) การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์
การเกษตรในระดบัฟาร์ม 2) การสร้างและพฒันา
ระบบโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร 3) การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร และ 4) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์
การเกษตร

 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
กำรเกษตร ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก
ด้านโลจิสติกส์การเกษตร 2) การพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลและการอำานวยความสะดวก
ทางการค้าและบริการสินค้าเกษตร และ 3) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเอื้อต่อการอำานวย
ความสะดวกทางการค้าและบริการสินค้าเกษตร           

 3.3	การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และสินค้าเกษตร

 3.3.1. กำรบริหำรกำรผลิตกลุ่มสินค้ำข้ำว (ข้ำวหอมมะลิ)

 1) โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลมิำตรฐำนเพือ่กำรส่งออกในทุง่กลุำร้องไห้ ในปี 2557 
ทีผ่่านมาสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรในฐานะอนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุารคณะอนกุรรมการบรหิาร
การผลติกลุม่สนิค้าข้าว ได้เข้าร่วมในการประสานการบรูณาการแนวทางการดำาเนนิงานเชือ่มโยงกบัระดบั
พืน้ทีแ่ละการประชมุคณะอนกุรรมการบรหิารการผลติกลุม่สนิค้าข้าว เพือ่วเิคราะห์แผนการปฏบิตังิานและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพืน้ที ่จำานวน 3 ครัง้ โดยผลการดำาเนินงานของโครงการในปี 2557 
เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ด้วางไว้ตามแผนปฏบิตักิารประจำาปี ส่งผลให้เกษตรกรในโครงการมผีลผลติต่อไร่
เพิม่สงูข้ึนจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ทัง้น้ี รวมถงึการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบการผลติการตลาดข้าวหอมมะลใินพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้

 2) โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติและคณุภำพข้ำวหอมมะลใินพืน้ทีทุ่ง่สมัฤทธิ์
(ปี 2557 - 2560) ในพืน้ทีด่ำาเนนิการจงัหวัดนครราชสมีา 10 อำาเภอ และจงัหวดับรุรีมัย์ 2 อำาเภอ โดยในปี 
2557 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประสานการบรูณาการแนวทางการดำาเนนิ
งานเชือ่มโยงกบัระดบัพืน้ทีแ่ละประชมุคณะอนุกรรมการบรหิารการผลติกลุม่สนิค้าข้าว จำานวน 4 ครัง้ 
เพือ่วเิคราะห์แผนการปฏิบัตงิานและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอปุสรรคในพืน้ทีแ่ละร่วมสำารวจข้อมลู
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พื้นฐานก่อนการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรและการติดตามประเมนิผลโครงการ ซึง่ผลการดำาเนนิงานของโครงการในปี 2557 บรรลตุามแผน
ปฏบิตังิานทีไ่ด้กำาหนดไว้ ทัง้การพฒันาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการผลติให้มผีลติภาพ
โดยการสนบัสนนุการกระจายเมลด็พนัธุด์ตีามแนวทางของศนูย์ข้าวชมุชน การพัฒนาเกษตรกรเข้าสูม่าตรฐาน 
GAP (Good Agricultural Practice) การพฒันาธรุกิจการตลาดของสถาบนัเกษตรกรแบบครบวงจร 
เพือ่ดำาเนนิการรวบรวมข้าวเปลือกของเกษตรกรและเชือ่มโยงด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสรมิการแปรรูป
ข้าวให้ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

 3) โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรผลติข้ำวอนิทรย์ีและพชืหลงันำเพือ่กำรส่งออกใน
พืน้ทีทุ่ง่หมำหวิ จงัหวดัอบุลรำชธำน ี ปี 2558 – 2561 เป็นโครงการบรูณาการของหน่วยงานในระดบั
พืน้ทีข่องจงัหวดัอบุลราชธาน ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาศักยภาพการผลติข้าวอินทรย์ีและพชืหลงันา ให้มี
คณุภาพได้มาตรฐานสากล และมปีรมิาณเพยีงพอกบัความต้องการ ส่งเสริมการผลติข้าวอินทรย์ีและพชืหลงันา
การปรบัปรงุฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดิน การพฒันาแหล่งนำา้และเมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพให้เพยีงพอ
กบัความต้องการ เพิม่มลูค่าข้าวอนิทรย์ีและพชืหลงันา โดยใช้กระบวนการกลุม่ / สหกรณ์ / โรงส ีและขยาย
ช่องทางการตลาดข้าวอินทรีย์และสินค้าเกษตรอื่นๆ อย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
มรีายได้เพิม่ขึน้ และมีคณุภาพชีวิตทีดี่ โดยมีพืน้ทีเ่ป้าหมายจำานวน 66,037 ไร่ มหีน่วยงานทีด่ำาเนนิการ 
ประกอบด้วย สำานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธานี สหกรณ์จงัหวัดอบุลราชธาน ีประมงจงัหวดั
อบุลราชธาน ีสำานกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง โดยได้มกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการโครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติข้าวอนิทรย์ีและพชืหลงันาเพือ่การส่งออกในพืน้ทีทุ่ง่หมาหวิ 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีซึง่จะดำาเนินการระยะที ่1 (ปี 2558 - 2559) โดยมีผูว่้าราชการจงัหวดัอบุลราชธานี 
เป็นประธาน เพือ่ให้การบรหิารจดัการโครงการฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ เกิดการบรูณาการของหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องอย่างเป็นรปูธรรม 

 ทั้งนี้ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะอนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุารคณะอนกุรรมการ
บรหิารการผลติกลุม่สนิค้าข้าว ได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำาเนินการ คือ 1) ศึกษาและสำารวจสภาพข้อเท็จจริง
ของการดำาเนินการโครงการฯ 2) ร่วมประชุมคณะทำางานโครงการฯ ในพื้นที่ทุ่งหมาหิวเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการดำาเนนิงาน 3) ประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกับสำานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต และหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึร่วมกนัวิเคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ของการดำาเนินโครงการฯ และ
แนวทางการแก้ไข รวมถึงจัดทำาแผนงาน / โครงการ 

3.4	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ	(Zoning)	

 ปัญหาจากภาคการเกษตรซึง่มสีาเหตมุาจาก 1) การใช้พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมน้อยหรอืไม่เหมาะสม 
ส่งผลให้ประสทิธภิาพการผลติโดยเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ตำา่ และมต้ีนทนุการผลติสงู 2) การผลติสนิค้าเกษตรยงั
ไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร และ 3) ผลผลติสนิค้าเกษตรมากเกนิความต้องการ ภาวะราคาตกตำา่ ส่งผลให้

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
Office of Agricultural Economics60



เกดิแนวคดิในการบริหารจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรมเป็นแนวคดิทีใ่ช้ประโยชน์ทีด่นิของประเทศเพือ่ประโยชน์
สงูสดุ ด้านการเกษตร เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาด เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนสทุธไิด้ดทีีส่ดุ โดยการ
วเิคราะห์ความเหมาะสมของทีด่นิ (Land Suitability) กบัปัจจยัความต้องการของพชื สตัว์ ร่วมกบัปัจจยัที่
เกีย่วข้องอืน่ๆ อาท ิเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพืน้ทีช่ลประทาน ฯลฯ โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างความสมดลุ
ระหว่างอปุทานและอปุสงค์ของสินค้า สนับสนนุการผลติทางการเกษตรทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ที ่มปีรมิาณ
การผลติทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาด และสามารถรักษาระดบัราคาผลผลติทางการเกษตร และ
ยกระดบัรายได้ของเกษตรกรให้สงูขึน้

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่ม
สนิค้าเกษตร 11 คณะ และคณะอนกุรรมการเขตเกษตรเศรษฐกจิ ได้ทำาการศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูสนิค้าเกษตร 
ตามภารกิจที่ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และการตลาด โดยนำาข้อมูลของหน่วยงาน
ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลอุปสงค์ / อุปทาน ในภาพรวมของแต่ละสินค้า 2) ข้อมูลตามประกาศเขต
ความเหมาะสมของกรมพัฒนาที่ดิน 3) ปฏิทินผลผลิตสินค้าเศรษฐกิจที่สำาคัญของสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 4) ข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ (ข้อมูลผลการสำารวจความต้องการพัฒนาการเกษตรภายใต้
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัด) และ 5) ข้อมูลคำาของบประมาณ ปี 2558 มาประกอบ
การพจิารณาจดัทำามาตรการและแนวทางการบริหารจดัการแต่ละสินค้าเกษตร ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
โดยเฉพาะช่วงสนิค้าเกษตรท่ีจะออกสูต่ลาดมาก รวมถงึสนิค้าทีค่าดว่าจะมปัีญหาในเร่ืองราคา พร้อมทัง้
จดัทำาแผนงาน / โครงการทีส่มควรจะขอตัง้งบประมาณปี 2558 รวมถงึในระยะยาวปี 2559 – 2561 เพ่ือ
นำาไปสู่แนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และนำาเสนอต่อคณะอนุกรรมการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

 การประชมุคณะอนกุรรมการเขตเกษตรเศรษฐกิจได้เหน็ชอบแนวทางบรหิารจัดการสนิค้าเกษตร 
10 สินค้า ได้แก่ ลำาไย หอมแดง มันฝรัง่ กุง้ทะเล ปลานลิ ไก่เนือ้ ไก่ไข่ สกุร โคเนือ้ และโคนม โดยให้
นำาข้อเสนอแนะที่ประชุมไปปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์นำาไปสูก่ารกำาหนดเขตเกษตรเศรษฐกจิ ในการกำาหนดเป้าหมายการผลติ การ
เพิม่ / ลดพืน้ทีป่ลกู การกำาหนดพืน้ทีผ่ลติ และกลยทุธ์การพัฒนาต่อไป  สำาหรบัสนิค้าเกษตรอกี 14 สนิค้า 
ได้แก่ ข้าว อ้อย สบัปะรด มนัสำาปะหลัง ปาล์มนำา้มนั หน่อไม้ฝรัง่ หอมหวัใหญ่ กระเทยีม ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน พรกิ ผลไม้ และกล้วยไม้ จะได้การดำาเนินงานกำาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
ในลักษณะเดียวกันต่อไป

	 3.5	การพัฒนาด่านการค้าสินค้าเกษตรชายแดน

 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรในฐานะคณะทำางานการให้บรกิารเบด็เสรจ็จดุเดยีว (One Stop Service) 
ของด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำางานโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสานความร่วมมือ
และการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์เพื่อกำาหนด แนวทางการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One Stop Service) และพัฒนา
ระบบการปฏบิตังิานของด่านภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มี
ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้คณะทำางานได้มี

การกำาหนดจุดเข้า - ออกสนิค้า พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ ปรมิาณและประเภทของผลผลติทางการเกษตร
ในการผ่านเข้า-ออกแต่ละพื้นที่ การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสินค้า การควบคุมคุณภาพ การส่งออก 
รวมถึงระบบภาษี การลงทุน ความร่วมมือกับภาคเอกชนและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ให้การสนับสนุน ติดตาม และผลักดัน
การดำาเนินงานทีเ่ช่ือมโยงกบัทกุภาคส่วนในการเข้าร่วมประชมุคณะทำางานการให้บรกิารเบด็เสรจ็จดุเดยีว 
(One Stop Service) และร่วมวิเคราะห์แผนการปฏบิตังิานและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอปุสรรค
ในการดำาเนินงาน 

 ในการนีก้รมปศสัุตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตรจดัทำางบประมาณโครงการเพิม่ศกัยภาพ
ด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ประจำาปีงบประมาณ 2558 
เสนอต่อที่ประชุมคณะอนกุรรมการด้านโครงสร้างพืน้ฐานและด่านศลุกากร เพือ่ผนวกไว้ในแผนพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศลุกากรในพืน้ทีพ่ฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ ซึง่เป็นการบรูณาการการดำาเนนิงานร่วมกนั เพื่อเห็นชอบในหลักการ
ต่อไป โดยมีแนวทางการบูรณาการการดำาเนินโครงการฯ สรุปได้ดังนี้ 

  ระยะสั้น แบ่งความรับผิดชอบการบูรณาการด่านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้
แต่ละหน่วยงานจดัทำาหลักการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นสำาหรบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน (Standard Operating 
Procedure : SOP) รวมถึงอบรมเจ้าหน้าที่ของด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทราบถึง
แนวทางในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

  ระยะกลำง จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านแก่
เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังาน และเชือ่มโยงระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมท้ังจดัทำาข้อตกลงร่วม (MOU) กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องท่ียงัมปัีญหาในการปฏบิตังิานร่วมกบั
ด่านในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำาหนดข้อตกลงร่วม / แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

  ระยะยำว กรมปศุสัตว์ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาและจัดสรรงบประมาณบูรณาการ
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการประสานเพื่อดำาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติการอนุญาตนำาเข ้า นำาออก นำาผ่านสินค้าเกษตรร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นที่จะแก้ไขให้คณะทำางานพิจารณาต่อไป 
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4.	 การดำาเนินงานแก้ไขป�ญหาเกษตรกรตามแนวทางของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	(คสช.)	และรัฐบาล

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำาเนินการ
จดัทำา Road Map การทำางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดรบักบั Road Map ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ดังนี้ 

 

	 4.1	Road	Map	ระยะสั้น	(มิ.ย.	–	ก.ย.	57)	

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมาย 1) กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
โดยการเร่งรดัการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภัยพบิตัทิางธรรมชาต ิโครงการแก้ไขปัญหา
ยางพาราทั้งระบบปี 2557 พัฒนาแหล่งนำ้า ขุดลอกคูคลอง และโครงการแก้มลิง เพื่อเตรียมการรองรับ
สถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 2) กำรท�ำให้
เศรษฐกิจพืน้ฐำนเดนิต่อไปได้ โดยขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรเพือ่รกัษา
เสถียรภาพราคายางพารา ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น แก้ปัญหาสินค้ากุ้งเพื่อลด
ผลกระทบจากโรค EMS ผลกัดนัการบรหิารจดัการนมโรงเรยีน และจดัซือ้เครือ่งคดัแยกและทำาความสะอาด
เมลด็พนัธุข้์าว 3) กำรปฏริปูกำรท�ำงำนให้รวดเรว็และฉับไว โดยเน้นการให้บริการเกษตรกรอย่างทัว่ถงึ 
การเข้าถึงกองทุนช่วยเหลือต่างๆ และ 4) กำรสร้ำงควำมปรองดองในชำติ เร่งสร้างค่านิยมร่วมของ
องค์กรเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส การแต่งตั้ง/โยกย้าย เน้นหลักคุณธรรม

 โดยใน Road Map ระยะสั้นนี้ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้นำาเสนอนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าข้าว
และยางพารา ดังนี้

 4.1.1 นโยบำยสินค้ำเกษตรข้ำว

 1) กำรก�ำหนดมำตรกำรและกรอบแนวทำงกำรช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้ำวนำปี 
ฤดกูำรผลติ 2557/58

  คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิได้มคีำาสัง่ที ่173/2557 ลงวนัที ่6 มถินุายน 2557 
แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณามาตรการด้านการผลติและการตลาดสนิค้าข้าว โดยมพีลเอกฉตัรชยั สารกิลัยะ 
รองหวัหน้าฝ่ายเศรษฐกจิ คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิเป็นประธานอนุกรรมการ และเลขาธกิารสำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนกุรรมการและเลขานุการ   

  คณะอนกุรรมการฯ ได้มกีารประชมุจำานวน 3 ครัง้ เพือ่พิจารณาแนวทางการช่วยเหลอื
เกษตรกรผูป้ลกูข้าวนาปี ฤดกูารผลติ 2557/58 แล้วนำาเสนอคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการข้าว 
(นบข.) รบัทราบเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2557  และ นบข. ได้นำาเสนอ ครม.คสช. เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2557 
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ซึง่มมีตเิห็นชอบแนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้าวนาปี ฤดูการผลติ 2557/58  ประกอบด้วยมาตรการ
หลกั 5 มาตรการ และมาตรการสนบัสนนุ 13 มาตรการ รวมทัง้สิน้ 18 มาตรการ ดงัน้ี

 2) มำตรกำรเพิม่รำยได้ให้แก่ผูม้รีำยได้น้อย

  มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 เหน็ชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ในระยะ 3 เดอืนแรก ในส่วนของมาตรการเพิม่รายได้ให้แก่ผูม้รีายได้น้อย โดยการให้เงนิช่วยไร่ละ 1,000 บาท 
แก่ชาวนา ทีจ่ดทะเบยีนไว้กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเปิดบญัชไีว้กบั ธ.ก.ส. ทีม่ทีีด่นิทำากนิไม่เกนิ 
15 ไร่ และชาวนาทีม่ทีีด่นิมากกว่า 15 ไร่ ให้เงนิช่วยเหลือครอบครวัละ 15,000 บาท เพือ่ช่วยเหลอืชาวนา
ให้มรีายได้เพยีงพอต่อการดำารงชพี โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบักระทรวงการคลงั 
โดยมหีน่วยงาน ธ.ก.ส. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจดัทำาทะเบยีนเกษตรกรทีเ่ป็นชาวนาให้ถกูต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจบุนั โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพือ่ใช้ประกอบการดำาเนนิการตามมาตรการเพือ่ให้ชาวนา
ได้รบัประโยชน์โดยตรงและทัว่ถงึนัน้ 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำาสั่งที่ 960/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง 
รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

มำตรกำรหลัก

เป้าหมาย 
ลดต้นทุนไร่ละ 432 บาท

กำรลดค่ำปัจจัยกำรผลิตและลดค่ำบริกำร : 5 มำตรกำร

ค่าปุ๋ยเคมี ลดราคาลงไร่ละ 40 บาท  
ค่าสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช ลดราคาลงไร่ละ 20 บาท
ค่าเมล็ดพันธุ์ ลดราคาลงไร่ละ 122 บาท
ค่าบริการรถเกี่ยวข้าว ลดราคาลงไร่ละ 50 บาท
ค่าเช่าที่นา ลดราคาลงไร่ละ 200 บาท

มำตรกำรสนับสนุน

ระยะเร่งด่วน ระยะยำว

มำตรกำรสนับสนุนแหล่งเงินทุน : 2 มำตรกำร มำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต : 4 มำตรกำร

มำตรกำรส่งเสริมกำรตลำด : 4 มำตรกำร

มำตรกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม : 2 มำตรกำร

1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

1. การเร่งหาตลาดใหม่
2. การเชื่อมโยงตลาดข้าวในประเทศและต่างประเทศ
3. การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
4. โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก

มำตรกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม : 1 รำยกำร

1. โครงการประกันภัยข้าวนาปี

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่
2. การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
3. การกำาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
4. การจัดการแหล่งนำ้าสนับสนุน

1. การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าว
2. การจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ
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เป็นกรรมการและเลขานกุาร ทำาหน้าทีก่ำาหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางปฏิบติัในการจัดทำาทะเบยีนเกษตรกร
ที่เป็นชาวนา และการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งกำาหนด
วิธีการจ่ายเงินให้เกษตรกรได้รับเงินอย่างถูกต้องและทั่วถึง ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินงานดังกล่าว 

 4.1.2 แนวทำงพัฒนำยำงพำรำทั้งระบบ

 จากปัญหาทีเ่กษตรกรเรยีกร้องเรือ่งราคายางพาราตกตำา่ และให้รฐับาลดำาเนนิการยกระดบั
ราคายางพาราให้สูงขึน้นัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้มส่ีวนร่วม
ในการจดัทำาโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว เพือ่เสรมิสภาพคล่องการดำาเนนิธรุกจิของสถาบนัเกษตรกร 
และพัฒนาคณุภาพยาง รวมทัง้เพิม่มูลค่าผลผลติโดยการแปรรปูและสร้างโรงงานแปรรูปผลติภณัฑ์ยาง 
ตลอดจนพฒันายางพาราเพือ่ความยัง่ยนื โดยพฒันาระบบตลาดยางพารา การวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ และ
การควบคมุพืน้ทีป่ลูกยาง การพัฒนาประสิทธิภาพการผลติของเกษตรกรมเีป้าหมายการพฒันาประกอบด้วย 
4 ด้าน ได้แก่ ราคา คณุภาพ การเพิม่มลูค่า และประสทิธภิาพ โดยมโีครงการแก้ไขปัญหายางพาราสามารถ
แบ่งเป็นกลุม่ได้ ดงันี้ 

 1) โครงกำรสนิเชือ่สถำบนัเกษตรกรและผูป้ระกอบกำร ประกอบด้วย 

  1.1) โครงการสนบัสนนุเงนิทนุหมนุเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยาง 
สำาหรบัใช้เป็นทนุหมนุเวียนในการรวบรวมหรอืรบัซือ้ผลผลติยางพาราจากเกษตรกร นำาไปแปรรปูหรอื
รอการจำาหน่าย โดยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สนิเชือ่แก่สถาบนัเกษตรกร
และวสิาหกิจชุมชนทีด่ำาเนนิการธุรกจิด้านยางพารา วงเงนิ 10,000 ล้านบาท เป็นการเสรมิสภาพคล่องให้กบั
สถาบนัเกษตรกร / วิสาหกจิชมุชน เพือ่ทำาธุรกจิรวบรวมยาง ทำาให้เกดิการหมนุเวยีนซ้ือขายในตลาดเรว็ขึน้

    1.2) โครงการสนบัสนุนสนิเชือ่สถาบนัเกษตรกรแปรรปูยางพารา เพือ่ใช้ในการ
ขยายกำาลงัการผลติ / เพิม่ประสทิธภิาพการแปรรปูยางเบือ้งต้น (ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ 
นำา้ยางข้น และยางเครฟ) จากโรงงานทีจั่ดสร้างไว้แล้ว หรือลงทนุสร้างโรงงานใหม่ โดย ธ.ก.ส. ให้สนิเชือ่
แก่สถาบันเกษตรกร วงเงิน 5,000 ล้านบาท โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ 
ทำาการแปรรปูยางเบือ้งต้นเพือ่เพิม่มลูค่า รวมท้ังทำาให้สามารถเกบ็ยางเข้าสตอ็กเพือ่ดงึผลผลติยางออก
จากตลาด และระบายออกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย จะส่งผลให้ราคายางในตลาดสูงขึ้น

    1.3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ธนาคารออมสิน
ให้สนิเช่ือแก่ผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา  เพือ่ใช้ในการขยายกำาลังการผลติ / ปรับเปลีย่น
เครื่องจักรการผลิต (ยางล้อ ถุงมือยาง ยางยืด ฯลฯ) วงเงิน 15,000 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนให้มี
การใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น โดยแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ รวมทั้งเพิ่มการจ้างงานและ
การใช้จ่ายในธุรกิจต่อเนื่องอื่น ๆ
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    1.4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 
สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนผ่านกลไกธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารอ่ืนๆ ท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นสมควร วงเงนิสนิเช่ือ 10,000 ล้านบาท โครงการน้ีเป็นการเสรมิสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการแปรรูปนำ้ายางข้น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อนำ้ายางดิบโดยนำาไปแปรรูปเป็น
นำ้ายางข้นสำาหรับเก็บในสต็อกหรือเพื่อการส่งออก เป็นการลดปริมาณยางในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตยางออกสู่ตลาดจำานวนมาก

 2) โครงกำรด้ำนกำรตลำดและอตุสำหกรรมยำง ประกอบด้วย 

    2.1)  โครงการพฒันาตลาดตามแผนปรบัโครงสร้างระบบตลาดยางพารา พฒันา
ตลาดยางพาราของไทยให้เป็นตลาดทีม่บีทบาทในธุรกิจการค้ายางระหว่างประเทศ ตลาดกลางยางพารา 
และสถาบนัเกษตรกรมบีทบาทสำาคญัในห่วงโซ่อปุทานของระบบตลาด โดยพฒันาการเชือ่มโยงทัง้ระบบ
การจัดการสินค้า ข้อมูลข่าวสารการตลาด และระบบการเงิน ปัจจุบันสำานักงานตลาดกลางยางพารา
นครศรธีรรมราชได้ดำาเนนิโครงการจดัต้ังตลาดข้อตกลงส่งมอบยางจริงแห่งประเทศไทย โดยอยูร่ะหว่าง
การพัฒนาระบบการซื้อขาย ให้มีความพร้อมในการเป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงกับตลาดกลางอื่นอีก 6 แห่ง
ทุกภูมิภาค

    2.2)   โครงการจัดหาตลาดใหม่เพือ่ส่งออกยาง โดยกระทรวงพาณชิย์ดำาเนินการส่งเสรมิ
การขายไปต่างประเทศ รวมถงึมอบหมายทตูพาณชิย์ท่ีประจำาอยู ่ณ ประเทศต่างๆ เป็นผูห้าตลาดยางพารา

    2.3) โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ / โครงการ
สนบัสนนุผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ยาง สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุจดัทำาโครงการ / มาตรการ 
เพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบไทยในการขยายกำาลงัการผลติ และการดงึนกัลงทนุต่างชาตเิข้ามาลงทนุแปรรปู
ผลติภัณฑ์ยางในประเทศ

    2.4)  โครงการจดัตัง้สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมยาง เพือ่จดัตัง้องค์กรทีส่ามารถ
รับผิดชอบกระบวนการผลิต ตลาด และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มการใช้ยาง
ในประเทศ เพิ่มมูลค่าสินค้า และการส่งออกยางของประเทศไทยให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
การบูรณาการภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    2.5) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยองค์การ
สวนยาง (อ.ส.ย.) จะใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 
ล้านบาท เพ่ือรับซื้อยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน และยางแท่ง STR 20 จากสถาบัน
เกษตรกร และตลาดกลางยางพารา ทัง้ตลาดซ้ือขายจริง (Spot Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจรงิ 
(Forward Market) นำามาบริหารจัดการเป็นลักษณะสต็อกหมุนเวียน (Moving Stock) โครงการนี้
จะสามารถรักษาเสถียรภาพราคายาง ในตลาดไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทัง้โครงการนีจ้ะรับซือ้ยางแปรรปูจากสถาบนัเกษตรกรทีไ่ด้รบัการสนับสนุน
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เงินกู้ดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อแปรรูปยาง ที่ได้รับอนุมัติตามมติ คสช. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้
จะเป็นการเก้ือกูลให้สถาบันเกษตรกรมีตลาดสำาหรับระบายยาง เกิดการหมุนเวียนการผลิตและ
การรับซื้อยางดิบจากเกษตรกรนำามาแปรรูปต่อไป

 3) โครงกำรด้ำนกำรผลติ ประกอบด้วย 

    3.1) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต สนับสนุนการโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิต
ไม่คุ้มค่า ปีละ 4 แสนไร่ โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าปีละ 1 แสนไร่ รวมทั้ง
ควบคุมการปลูกยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม

    3.2)     โครงการผลิตเพือ่เสรมิรายได้ในสวนยางตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้รับการสงเคราะห์ปลูกแทน ใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างระหว่างแถวยาง สำาหรับ
ปลูกพืชคลุมดิน/พืชแซมยางเพื่อเสริมรายได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรในขณะที่รอ
เวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

    3.3) โครงการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ชาวสวนยางสามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการสวนยาง และเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเป็นสำาคัญ เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผสมปุ๋ยใช้เอง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี

    3.4)   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่ลดต้นทนุการผลติ ส่งเสริมและถ่ายทอด
ความรูใ้ห้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยผ่านกระบวนการครยูาง เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมในการจดัการสวนยาง การเกบ็เกีย่วผลผลติ การพฒันาการผลติ รวมถงึการแปรรปูเบือ้งต้น
เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง

 4) โครงกำรเพือ่แก้ปัญหำควำมเดอืดร้อนของเกษตรกรชำวสวนยำง ประกอบด้วย

    4.1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริมด้านการเกษตร หรอืเกีย่วเนือ่งกบัการเกษตรเพือ่เพิม่รายได้ เพ่ือให้มีรายได้เพิม่ขึน้จากการประกอบ
อาชพีเสรมิเพยีงพอต่อการดำารงชีพ วงเงนิสนิเชือ่เป็นไปตามแผนการผลติของเกษตรกร ครวัเรอืนละไม่เกิน 
100,000 บาท เป้าหมายเกษตรกร 100,000 ครัวเรอืน โครงการนีจ้ะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
มเีงนิทนุในการประกอบอาชีพเสรมิเพ่ือสร้างรายได้นอกเหนอืจากสวนยางพารา ซึง่เป็นการลดความเสีย่ง
จากการพึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงอย่างเดียว

    4.2) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีสวนยางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ รวมทั้งเอกสารสิทธิ์
46 รายการตามหนงัสอืของกรมป่าไม้ ลงวนัที ่30 มนีาคม 2555 โดยการชดเชยรายได้อตัราการช่วยเหลอื
ไร่ละ 1,000 บาท ตามพื้นท่ีสวนยางเปิดกรีดจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย 
850,000 ครวัเรอืน โดยจะช่วยแก้ปัญหาความเดอืดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากปัญหาราคายางตกตำ่า

ร�ยง�นประจำ�ปี
Annual Report 2557 67



	 4.2	Road	Map	ระยะปานกลาง	(ต.ค.	57	–	ก.ย.	58)	
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อให้
พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน 
การเตรียมการรองรับ AEC และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยแบ่งกรอบการพัฒนาเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ดำ้นเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร
ให้เข้มแข็ง สนบัสนนุคนรุน่ใหม่เข้าสูภ่าคการเกษตร ขบัเคล่ือนเกษตรกรสูก่ารเป็นเกษตรกรปราดเปรือ่ง 
สนับสนุนการดำาเนินงานกองทุน และเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร 2) ด้ำนสินค้ำเกษตร 
โดยการจัดทำา / ผลักดันยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่สำาคัญสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการพื้นที่และสินค้า
เกษตร ผลักดันการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพิ่มอำานาจการแข่งขันของสินค้าเกษตรด้วย
การลดต้นทนุการผลิต สร้างความแตกต่างของสินค้า พฒันาศกัยภาพด่านชายแดนสำาหรบัสนิค้าเกษตร 
สร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร 3) ด้ำนทรัพยำกรกำรเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบชลประทานและการบรหิารจดัการนำา้ ป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัและภยัแล้ง ฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุ
คณุภาพดิน สนบัสนนุการจดัทีด่นิทำากนิให้แก่เกษตรกร และ 4) ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรภำยในองค์กร 
โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง รองรับการปรับลดอัตรากำาลังของหน่วยงานภาครัฐ  
การแต่งตั้ง / โยกย้าย เน้นหลักคุณธรรม เร่งสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร และความภูมิใจในศักดิ์ศรี
ของการเป็นข้าราชการที่ดี

 โดยใน Road Map ระยะปานกลาง สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำา
ยทุธศาสตร์สนิค้าเกษตรเป็นรายพชืเศรษฐกจิ 4 สินค้า คอื ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัสำาปะหลงั ปาล์มนำา้มนั   
และอ้อยโรงงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า 
โดยม ีพลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ รองหวัหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน และปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
เป็นคณะอนุกรรมการฯ และเลขานุการฯ โดยในการดำาเนินงานดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะทำางาน 
จัดทำายุทธศาสตร์ (Road Map) เป็นรายสินค้า ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้  

 1. คณะทำางานจัดทำายุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

 2. คณะทำางานจัดทำายุทธศาสตร์มันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
เป็นประธาน 

 3. คณะทำางานจัดทำายุทธศาสตร์ปาล์มนำ้ามันและนำ้ามันปาล์ม เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นประธาน

 4. คณะทำางานจัดทำายุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและนำ้าตาลทราย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
ผู้แทน เป็นประธาน
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ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปกรอบร่างยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ดังนี้

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง ปำล์มน�้ำมัน อ้อยโรงงำน

วิสัยทัศน์ ผลิตข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ให ้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ในประเทศโดยเกษตรกรต้อง
มีรายได้ที่ดีและมั่นคง

ผู ้นำาด ้านการผลิตและค ้า
ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังของ
โลก 

อุตสาหกรรมปาล ์มนำ้ามัน 
มคีวามยัง่ยนื เพ่ือความมัน่คง 
ทางด้านอาหาร และพลังงาน
ที่ ส ะ อ า ด  เ ป ็ น มิ ต ร กั บ 
สิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเติบโตอย่างม ี
เสถยีรภาพ ชาวไร่อ้อยมรีายได้ 
ที่มั่นคงประกอบอาชีพการ
ปลูกอ้อยได้อย่างยั่งยืน สร้าง
ความมัน่คงทัง้ทางด้านอาหาร
และพลงังาน และเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำย -ในปี 2569 เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ จาก 676 กิโลกรัม เป็น 
1,000 กิโลกรัม

-เพิ่มผลิตเป็น 7.4 ล้านตัน

-ในปี 2569 เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย
จาก 3.5 ตัน/ไร่ เป็น 7 ตัน/ไร่

-มูลค ่ าส ่ งออกไม ่ตำ่ ากว ่ า 
150,000 ล้านบาท 

- ในปี 2569 พ้ืนท่ีปลูกเพ่ิม
รวม 3.0 ล้านไร่  เพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ จาก 3.2 ตัน เป็น 3.50 
ตัน เพิ่มอัตรานำ้ามันเฉลี่ยจาก 
17% เป็น 20% 

-พลังงานทดแทน จากอัตรา
ผสม B

7
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ป ี  2569 เ พ่ิม พ้ืนที่ อ ้ อย
ทดแทนนาข้าวที่ไม่เหมาะสม 
6 ล ้านไร ่  มีผลผลิตอ ้อย
จำานวน 61.20 ล้านตัน รวม
ผลผลติทัง้ส้ิน 182.04 ล้านตนั  
หรือเป็นนำ้าตาลทราย 20.36 
ล้านตัน 

ระยะเร่งด่วน

(น้อยกว่ำ 1 ปี)

- เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพและ 
ลดต้นทุน

-ปรับโครงสร้างให้ผลผลิต
กระจายสู ่ตลาดสอดคล้อง
ความต้องการ

-Zoning ลดพ้ืนที่ป่า เพ่ิม
ข้าวโพดแล้ง 

- สนั บสนุ นสิ น เชื่ อปลอด
ดอกเบี้ยเพื่อให ้ เกษตรกร
ชะลอการขดุหวัมนัสำาปะหลงั

-สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ย
ตำ่าให้สหกรณ์และผู้ประกอบ
การเพื่อรวบรวมแปรรูปและ
เก็บสต็อก

- จั ด ต้ั ง แ ล ะ พั ฒ น า เ ข ต
เศรษฐกิจพิ เศษตามแนว
ชายแดน 

-กำาหนดพื้นที่เหมาะสมและ
บังคับใช้มาตรฐาน

-บริหารจัดการสต็อกเพ่ือ
รักษาระดับราคา

-ใช้กลไก กนป. ขับเคลื่อน
เชิงรุก

- ร ว ม ข ้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ 
ขึ้นทะเบียนทั้งระบบ

- กำ า ห นด พื้ น ที่ ป ลู ก อ ้ อ ย 
ร่วมกัน(ทดแทนนาข้าว)

-ทบทวนแนวทางช่วยเหลือ
เกษตรกรให้ครบวงจรและ
ยั่งยืน

-ใช ้ เทคโนโลยีการจัดการ
ฟาร์มสมัยใหม่ (Modern 
Farm) 

ระยะสั้น 

(1-3 ปี)

- เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพและ 
ลดต้นทุน โดยใช้ GAP

-สร้างเสถียรภาพราคา

-ส่งเสริมการลงทุนเพิ่มมูลค่า

-สนับสนุนประกันภัยพืชผล 

-จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน 

-วิจัยพัฒนา GMO การเพิ่ม
มูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ

-สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า
ให้เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต
และกระจายการเก็บเกี่ยว

-สร้างศูนย์จักรกลการเกษตร
ระดับชุมชน

-จำาแนกพื้นที่ตามศักยภาพ
และพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

-พัฒนาเครือข ่ าย โดยใช ้  
Korat Tapioca Model 

-  เ พ่ิม พ้ืนที่  ผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ  การรวมกลุ่ม
เกษตรกร

-  เพิ่ มประสิทธิภาพการ
จัดการตามกลไกตลาด

-มาตรฐาน ASPO

-สร้างศูนย์สารสนเทศ 

-เร่งรัด พ.ร.บ.ปาล์มนำ้ามัน

-ชะลอการตั้งโรงงาน

-วจิยัพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

-เพ่ิมผลผลิตอ้อยและกำาลัง
ผลิตโรงงาน

-ปรับปรุงโครงสร ้ างการ
จัดการอุตสาหกรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำาปี
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ขำ้วโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง ปำล์มน�้ำมัน อ้อยโรงงำน

ระยะปำนกลำง  

(3-5 ปี)

-เพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุน โดยใช้ GAP
-สร้างเสถียรภาพราคา
-ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
-สนับสนุนประกันภัยพืชผล 
- จั ด ต้ั ง แ ล ะ พั ฒ น า เ ข ต
เศรษฐกิจพิ เศษตามแนว
ชายแดน 
-วจิยัพฒันา GMO  Precision 
Agri. การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุ
เหลือทิ้ง 

-พัฒนาแหล่งนำ้า และขยาย
เขตชลประทาน
-ใช ้ระบบโซลาเซลล ์ผลิต
ไฟฟ้าสำาหรับใช้ในไร่นา
-พัฒนาระบบโลจิ สติ กส ์ 
ระบบราง และทางนำ้าเพื่อ
การขนส่ง
- ส ่ ง เ ส ริ มการลงทุ นจาก 
ต่างประเทศในอุตสาหกรรม
แปรรูปมูลค่าสูง
-วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีใน
ด้านต่างๆ

-เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมทั้ง
ระบบ
-จัดทำาระบบโลจิสติกส์
-มีองค์กรและกองทุนภายใต้ 
พ.ร.บ.ปาล์มนำ้ามัน
-วิจัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

-เพิ่มผลผลิตอ้อย
-ขยายตลาดนำ้าตาล
-ขยายการผลิตเอทานอล 
พลาสติกชีวภาพ
-เพิ่มประสิทธิภาพและรวม
กลุ่มเกษตรกร

ระยะยำว

(5-12 ปี)

-เพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุน โดยใช้ GAP
-สร้างเสถียรภาพราคา
-ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
-สนับสนุนประกันภัยพืชผล 
-จดัตัง้และพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พเิศษตามแนวชายแดน 
-วจัิยพฒันา GMO Precision 
Agri. การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุ
เหลือทิ้ง

-พัฒนาแหล่งนำ้า และขยาย
เขตชลประทาน
-ส่งเสริมการลงทุนจากต่าง
ประเทศ
-พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือ
เพิ่มมูลค ่าและสร ้างความ
หลากหลายในผลิตภัณฑ์

-สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิต
หลักในอาเซียน เพื่อขยาย
ตลาดร่วมกัน
-วิจัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

-พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
และมลูค่าเพิม่ เช่น อตุสาหกรรม
ไบโอเคมีคัล
-การขยายตลาดนำ้าตาล

	 4.3	Road	Map	ระยะยาว	(ปี	2559	–	2564)	
 เป็นการเตรียมยกร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และรองรับการปฏิรูปภาคเกษตรของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
เพื่อสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกร มีสวัสดิการที่ดี บริหารจัดการสินค้า
เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นศูนย์กลางของ AEC ขยายโครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้ครอบคลุม 
ประกอบด้วย 1) ดำ้นเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร โดยการสนับสนุนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้
มคีวามเข้มแข็ง ผลกัดนัให้มีการใช้กฎหมายสวัสดกิารเกษตรกร และมรีะบบฐานข้อมลูครวัเรอืนเกษตร
และพ้ืนทีเ่กษตรกรรม  2) ด้ำนสินค้ำเกษตร โดยการบรหิารจัดการพืน้ทีแ่ละสนิค้าเกษตร พฒันาระบบ
โลจสิติกส์ในสนิค้าเกษตร สนบัสนุนให้มีการแปรรปูสนิค้าเพือ่เพิม่มลูค่า และผลักดนัให้ไทยเป็นผูน้ำาด้าน
มาตรฐาน ศูนย์กลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำาคัญในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำาในเรื่อง
เมล็ดพันธุ์ 3) ด้ำนทรัพยำกรกำรเกษตร โดยเน้นการบริหารจัดการดิน นำ้า และทรัพยากรพันธุกรรม  
เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน รวมถงึการจดัรปูทีด่นิ ปฏริปูระบบการจดัทีด่นิทำากินให้แก่เกษตรกร และสนับสนนุ
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร โดยพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อสั่งสมความรู้ ความสามารถ ยึดหลักค่านิยมร่วมขององค์กร ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจ
ของหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพการทำางาน 
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 การจัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเป็นภารกิจสำาคัญของสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพือ่เป็นข้อมูลใช้ในการกำาหนดนโยบายและวางแผนพฒันาการเกษตรของประเทศ และให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ นำาไปใช้ประโยชน์ใน
การวเิคราะห์ วางแผนด้านการเกษตร ข้อมลูสารสนเทศการเกษตรของสำานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณการผลิต ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ข้อมูลภาวะ
เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร ข้อมูลการใช้ที่ดินทางการเกษตร ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และข้อมูล
พยากรณ์ปรมิาณการผลติ โดยมศีนูย์สารสนเทศการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทำาข้อมลูร่วม
กบัสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ซึง่เป็นอาสาสมคัรเกษตร
ของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดด้านสารสนเทศการเกษตร 
ดังนี้

	 1.	ข้อมูลสารสนเทศสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 1.1 ปริมำณกำรผลิต  

 ข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเป็นข้อมูลสำาคัญท่ีใช้ประกอบการกำาหนด
นโยบายการเกษตรของประเทศ การวางแผนพัฒนาการเกษตร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืช การจัดทำาข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่สำาคัญเป็นประจำาทุกปี และ
ใช้เป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตของภาคเกษตรในแต่ละปีอีกด้วย โดยมีข้อมูลสารสนเทศปริมาณการ
ผลิตสินค้าเกษตรสำาคัญ ได้แก่

  พืชไร่ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำาปะหลังโรงงาน 
  ไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ ปาล์มนำ้ามัน ยางพารา ลำาไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และ 
    ลองกอง
  ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร นำ้านมดิบ และโคเนื้อ
  ประมง ได้แก่ กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ปลาดุก และปลานิล 

ในการจดัทำาข้อมลูปรมิาณการผลติได้ใช้วธีิทางสถติโิดยการสำารวจด้วยตวัอย่าง โดยในแต่ละชนิดสนิค้า
จะมรีายการข้อมูลทีส่ำาคญั เช่น การผลิตพชื ประกอบด้วย เน้ือท่ีเพาะปลกู เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว/เน้ือทีใ่ห้ผล  
ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ร้อยละการเก็บเกี่ยวรายเดือน พื้นที่แยกตามระบบชลประทาน ปศุสัตว ์
ประกอบด้วย จำานวนสัตว์ ณ วันที่ 1 มกราคม ปริมาณการผลิต อัตราการเกิด อัตราการให้ไข่ อัตรา
การให้นม และประมงเพาะเลี้ยงประกอบด้วย เนื้อที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ เป็นต้น  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในระดับจังหวัด ยกเว้นข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำาปะหลังโรงงาน ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มนำ้ามัน ที่มีข้อมูลในระดับอำาเภอ

ด้านสารสนเทศการเกษตรของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตำรำงที่ 1 ปริมำณกำรผลิตสินค้ำเกษตร

สินค้ำ

เนื้อที่เพำะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

ปี 2556 ปี 2557 เพิ่ม/ลด
(%) ปี 2556 ปี 2557 เพิ่ม/ลด

(%) ปี 2556 ปี 2557  เพิ่ม/ลด
(%)  

พืชไร่                  

ข้ำวนำปี 62,079,904 61,739,500 -0.55 27,090,184 27,106,445 0.06  436  439 0.69

ข้ำวนำปรัง 16,087,295 15,187,517 -5.59 10,766,286 9,748,649 -9.45  669  642 -4.04

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 7,426,514 7,292,697 -1.80 4,876,180 4,804,670 -1.47  657  659 0.30

อ้อยโรงงำน 8,259,969 8,456,409 2.38 100,095,580 103,697,005 3.60  12,118  12,263 1.20

มันส�ำปะหลัง 8,656,942 8,431,223 -2.61 30,227,542 30,022,052 -0.68 3,492  3,561 1.98

สับปะรดโรงงำน 532,947 511,846 -3.96 2,067,908 1,942,508 -6.06  3,880  3,795 -2.19

ถั่วเหลือง 195,548 189,225 -3.23 52,740 51,740 -1.90  270  273 1.11

ถั่วเขียว 868,754 848,724 -2.31 99,907 99,301 -0.61  115  117 1.74

ถั่วลิสง 176,610 147,874 -16.27 45,920 38,619 -15.90  260  261 0.38

ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 1.2 ต้นทุนกำรผลิต  

 เป็นข้อมูลที่สำาคัญและใช้ในการกำาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยสำานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตรได้ดำาเนนิการจดัทำาต้นทนุการผลติทัง้พชื ปศสุตัว์ และประมง โดยพชืจะเป็นต้นทนุ
การผลิตตามปีเพาะปลูก ประมงจะเป็นต้นทุนการผลิตตามรุ่นที่เพาะเลี้ยง ส่วนต้นทุนการผลิตปศุสัตว์
จะเป็นข้อมูลต้นทนุการผลติรายเดอืน สำาหรบัปศสุตัว์ เช่น ไข่ไก่ นำา้นมดบิ ต้นทนุจะมกีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา เนือ่งจากมผีลผลติออกสูต่ลาดตลอดเวลา โดยมข้ีอมลูสารสนเทศต้นทุนการผลติสนิค้าเกษตร
สำาคัญ ได้แก่

  พืชไร่ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำาปะหลังโรงงาน 
  ไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ ปาล์มนำ้ามัน ยางพารา ลำาไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และ 
    ลองกอง
  ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร นำ้านมดิบ และโคเนื้อ
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ตำรำงที่ 2  ต้นทุนกำรผลิตข้ำวนำปี ณ ไร่นำ ปีเพำะปลูก 2555-2557

หน่วย : บำท/ไร่

รำยกำร 2555 2556 2557

 1. ต้นทุนผันแปร 3,666.48 3,915.26 3,984.94 

2. ต้นทุนคงที่ 741.93 752.20 793.61 

3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 4,408.41 4,667.46 4,778.55 

4. ต้นทุนรวมต่อตัน   10,521 10,705.18 10,885.08 

5. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 350.59 -270.40 -331.92 

6. ผลตอบแทนสุทธิต่อตัน 836.74 -620.18 -756.08 

 ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 1.3 รำคำ 

 ข้อมลูราคาเป็นข้อมลูสารสนเทศการเกษตรทีส่ำาคญั นำาไปใช้ประโยชน์ในการกำาหนด
นโยบายด้านการเกษตรและใช้ประกอบการตดัสนิใจสำาหรบัผูป้ระกอบการและเกษตรกร  โดยข้อมลูราคา
ทีส่ำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรจดัทำาม ี2 ประเภท คอื ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ ณ ไร่นาของสนิค้าเกษตร
ทีส่ำาคญัรายสปัดาห์ และราคารายวนัในตลาดสำาคญั เช่น ท่าข้าว ลานมนัสำาปะหลงั ตลาดกลางยางพารา 
โรงงานปาล์มนำา้มนั ตลาดกลางผลไม้ ฟาร์มไก่เนือ้ ฟาร์มสกุร  เป็นต้น

 1.4 ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรและดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตร 

 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้จัดทำาข้อมลูดชันีราคาสนิค้าเกษตรและดัชนีผลผลติ
สนิค้าเกษตรเพือ่เป็นตัวช้ีวัด ติดตามสถานการณ์ราคาและผลผลติสนิค้าเกษตรรายปีและรายเดอืน ให้กบั 
คณะรฐัมนตรแีละผูบ้ริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่รบัทราบและประกอบการตัดสนิใจ โดยดัชนีราคา 
ทีจ่ดัทำาประกอบด้วย 9 กลุม่สนิค้า คอื พชือาหารและธญัพชื พชืนำา้มนัพชืเส้นใย ไม้ผล ไม้ยนืต้น ไม้ดอก  
ไม้ประดบั พชืผกั ปศสุตัว์และประมง จำานวน 32 ชนดิสนิค้า ขณะทีด่ชันีผลผลติสนิค้าเกษตร ประกอบด้วย 
8 กลุม่สนิค้า ยกเว้น กลุม่ไม้ดอกไม้ประดบั จำานวน 19 ชนิดสนิค้า โดยใช้ปี 2543 เป็นปีฐาน เพือ่จดัทำาดชันี
ราคาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกบัการใช้งานและสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิมากขึน้ สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้ประสานความร่วมมือกบัธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรบัปรงุและพัฒนาการจัดทำาข้อมลูดชันีราคาและ
ผลผลติสนิค้าเกษตรอย่างต่อเนือ่ง
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	ภาพรวมดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร	ปี	2557

 ภำพรวมรำคำสินค้ำเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ปี 2557  
มีค่า 142.49 ลดลง จากปี 2556 ร้อยละ 6.34 ซึ่งลดลงในกลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร กลุ่มไม้ยืนต้น  
กลุ่มพืชผัก และกลุ่มพืชไม้ดอก (ตารางที่ 3)
 สินค้ำส�ำคัญที่รำคำลดลง ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา
 สินค้ำส�ำคัญที่รำคำสูงขึ้น สับปะรดโรงงาน ปาล์มนำ้ามัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม 
 ภำพรวมกำรผลติสนิค้ำเกษตร วัดจากดชันผีลผลติสนิค้าเกษตร ปี 2557  มีค่า 130.32 เพิม่ขึน้
จากปี 2556 ร้อยละ 1.59  ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มสินค้า  ยกเว้น กลุ่มพืชผักและกลุ่มประมง  สินค้า
สำาคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปาล์มนำ้ามัน  ไก่เนื้อและไข่ไก่ (ตารางที่ 4)

ตำรำงที่ 3  ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ 

รำยกำรสินค้ำ 2556 2557 % เปรียบเทียบ

ภาคเกษตรกรรม 152.14 142.49 -6.34

1. หมวดพืชผลส�ำคัญ 158.00 142.03 -10.11

  1.1 กลุ่มธัญพืชและพืชอำหำร 171.09 152.86 -10.66

  1.2 กลุ่มไม้ยืนต้น 144.24 107.13 -25.73

  1.3 กลุ่มไม้ผล 162.43 185.18 14.01

  1.4 กลุ่มพืชผัก 155.60 118.09 -24.11

  1.5 กลุ่มพืชน�้ำมัน 144.37 175.75 21.73

  1.6 กลุ่มพืชไม้ดอก 57.72 47.85 -17.10

2. หมวดปศุสัตว์ 127.95 139.94 9.37

3. หมวดประมง 161.63 183.04 13.25

ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตำรำงที่ 4  ดัชนีผลผลิตสินคำ้เกษตร

รำยกำรสินค้ำ 2556 2557 % เปรียบเทียบ

ภาคเกษตรกรรม 128.28 130.32 1.59

1. หมวดพืชผลส�ำคัญ 135.50 137.91 1.78

  1.1 กลุ่มธัญพืชและพืชอำหำร 138.38 139.21 0.60

  1.2 กลุ่มไม้ยืนต้น 145.30 146.72 0.98

  1.3 กลุ่มไม้ผล 111.65 118.77 6.37

  1.4 กลุ่มพืชผัก 67.77 64.85 -4.31

  1.5 กลุ่มพืชน�้ำมัน 162.93 173.29 6.36

  1.6 กลุ่มพืชไม้ดอก 104.41 106.55 2.05

2. หมวดปศุสัตว์ 118.93 123.07 3.48

3. หมวดประมง 71.20 62.58 -12.10

ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 1.5  ปฏิทินสินคำ้เกษตรที่ส�ำคัญรำยเดือน

 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้จดัทำาปฏทิินสนิค้าเกษตรทีส่ำาคญัรายเดอืนเป็นประจำา
ทกุปี เพือ่ให้คณะรฐัมนตรแีละผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รบัทราบการคาดการณ์ปรมิาณผลผลติ
สนิค้าเกษตรทีส่ำาคญัออกสูต่ลาดล่วงหน้า เพือ่จะได้วางแผนกำาหนดนโยบายหรอืการจดัการสนิค้าเกษตรไว้
ล่วงหน้าเป็นประจำาทกุปี ไม่ให้มปัีญหาร้องเรยีนเรือ่งราคาสนิค้าเกษตรตกตำา่
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ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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 1.6 กำรพยำกรณ์ปริมำณกำรผลิต 

 ข้อมลูพยากรณ์ปรมิาณการผลติเป็นข้อมลูสำาคญัทีส่ำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรจดัทำา
ขึน้เพือ่ใช้ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายมาตรการต่างๆ แก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตรทีจ่ะออกสูต่ลาดล่วงหน้า 
โดยได้พยากรณ์เชงิปรมิาณหาความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่ทีต้่องการทราบ (เช่น เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติต่อไร่) 
กบัปัจจัยอืน่ทีม่ผีลต่อสิง่นัน้ รวม 25 ชนดิสนิค้าสำาคญัทัง้พชื/ปศสุตัว์ ทีส่ำาคญั เป็นรายไตรมาส เพือ่ใช้ในการ
วางแผนให้เหมาะสมและทนักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 1.7 ภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร    

ข้อมูลภาวะเศรษฐกจิสังคมครวัเรอืนเกษตรกร เป็นข้อมลูสำาคญัทีน่ำาไปใช้ประกอบการกำาหนดนโยบาย
และมาตรการ แก้ไขปัญหาของเกษตรกรและช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร โดย
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรที่สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำา ประกอบด้วย 
ข้อมลูพืน้ฐานของครวัเรอืนเกษตรกร เช่น รายได้ – รายจ่ายทางการเกษตร รายได้ – รายจ่ายของครวัเรอืน 
หนี้สิน – ทรัพย์สิน เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรยังนำาไปใช ้
จดัทำาเป็นตัวชีว้ดัผลการดำาเนนิงานตามมาตรการและนโยบายต่างๆ ด้านการเกษตรของรฐับาลอกีด้วย

ตำรำงที่ 5 ข้อมูลภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนปีเพำะปลูก 2555/56

รำยกำร
ปีเพำะปลูก ปีเพำะปลูก 2555/56*

2552/53 2553/54 2554/55 2555/56* ประเทศ เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลำง ใต้

รายได้ 223,296 225,835 241,460 247,743 247,743 249,055 188,579 413,233 284,481
- รายได้เงินสดทางการเกษตร (บาท/ครัวเรือน) 135,351 137,175 141,134 146,334 146,334 169,151 79,397 277,163 182,130
- รายได้เงินสดนอกการเกษตร (บาท/ครัวเรือน) 87,945 88,660 100,326 101,409 104,409 79,904 109,182 136,070 102,351
- สัดส่วนรายได้เงินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 60.62 60.74 58.45 59.07 59.07 67.92 42.10 67.07 64.02
รายจ่าย 180,586 190,125 197,448 207,016 207,016 207,315 147,905 379,740 240,358
- รายได้เงินสดทางการเกษตร (บาท/ครัวเรือน) 76,719 79,961 84,190 88,709 88,709 95,157 47,941 188,086 85,890
- รายได้เงินสดนอกการเกษตร (บาท/ครัวเรือน) 103,867 110,164 113,258 118,307 118,307 112,158 99,964 191,654 154,468
- สัดส่วนรายได้เงินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 42.48 42.06 42.64 42.85 42.85 45.90 32.41 49.53 35.73
รายได้สุทธิ
- รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร (บาท/ครัว
เรือน)

58,632 57,214 56,944 57,625 57,625 73,994 31,456 89,077 96,240

- รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน (บาท/ครัว
เรือน) 1/

146,577 145,874 157,270 159,034 159,034 153,898 140,638 225,147 198,591

- เงินสดคงเหลือก่อนการชำาระหนี้ (บาท/ครัว
เรือน) 2/

42,710 35,710 44,012 40,727 40,727 41,740 40,674 33,493 44,123

- สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร (ร้อย
ละ)

40.00 39.22 36.21 36.23 36.23 48.08 22.37 39.56 48.46

ทรัพย์สิน - หนี้สิน
- ทรัพย์สินเกษตรต้นปี (บาท/ครัวเรือน) 961,878 1,019,088 1,007,005 1,029,218 1,029,218 729,286 827,136 1,804,330 1,349,063
- ขนาดหนี้สินต้นปี (บาท/ครัวเรือน) 54,409 54,061 59,808 76,697 76,697 84,530 74,577 87,525 61,666
สถานภาพครัวเรือนเกษตรและทรัพยากรพื้นฐาน
- ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ล้านครัวเรือน) 5.875 5.871 5.909 5.713 5.713 1.298 2.747 0.843 0.825
- ขนาดครัวเรือน (คน/ครัวเรือน) 4.01 3.94 3.88 4.00 4.00 3.87 4.16 3.98 3.71
- ประชากรแรงงานเกษตร อาย ุ15-64 ปี (ล้านคน) 16.987 17.052 16.982 16.201 16.201 3.757 7.982 2.393 2.069
- ขนาดเนื้อที่ถือครอง (ไร่/ครัวเรือน) 25.43 25.42 25.25 25.71 25.71 22.77 22.39 29.51 20.24

ที่มา : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุ   1/ รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน = รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร + รายได้เงินสดนอกการเกษตร
       2/ เงินสดคงเหลือก่อนการชำาระหนี้ = รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน – รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
* ปีเพำะปลูก 2555/56 เป็นผลวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมข้อมูลจังหวัด ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส
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 1.8 กำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตร(Land Use)

 ข้อมลูการใช้ทีด่นิทางการเกษตรมคีวามสำาคญัในการบรหิารจัดการทรพัยากรเกษตร โดย
สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จดัทำาข้อมลูการใช้ประโยชน์ในทีด่นิในแต่ละประเภทเป็นรายจงัหวัด และ
รายปี จัดทำาด้วยวธิกีารทางสถติร่ิวมกบัเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ โดยได้นำาแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศและ
ข้อมลูจากดาวเทยีมมาประยกุต์ใช้ โดยแปลภาพถ่ายดาวเทยีมเพือ่หาเน้ือทีท่างการเกษตรและการใช้ประโยชน์
ทีด่นิทางการเกษตร แล้วนำาข้อมูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ร่วมกับข้อมลูทางสถิติ โดยข้อมลูทีไ่ด้นอกจากจะมข้ีอมูล
เชงิปรมิาณ คอืตวัเลขของการใช้ทีด่นิประเภทต่างๆ แล้วยงัมข้ีอมลูเชงิพืน้ทีป่ระกอบด้วย

 1.9 ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร ได้นำาข้อมลูภมูสิารสนเทศมาใช้ร่วมกบัข้อมลูสถติ ิ เพือ่
ตดิตาม/ตรวจสอบสถานการณ์ภัยพบิตั ิสถานการณ์การเพาะปลกูพชืทีส่ำาคญั ในปัจจุบนัสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรกำาลงัดำาเนนิการโครงการพยากรณ์ผลผลติข้าวโดยใช้เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ คอื ข้อมลูจาก
ดาวเทยีม ซึง่เป็นการประยกุต์ใช้ข้อมลูเชงิวทิยาศาสตร์ร่วมกบัวธิกีารทางสถติ ิและในขณะนีไ้ด้รับความร่วม
มอืจากธนาคารพฒันาแห่งเอเชยี (Asian Development Bank : ADB) ในการดำาเนนิงานโครงการนำาร่อง
การพยากรณ์ผลผลติข้าวโดยใช้ข้อมลูดาวเทยีมระบบเรดาห์ ในพืน้ทีจ่งัหวดัอ่างทอง

 

	 2.	การจัดทำาข้อมูลเอกภาพ		

 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้มีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพข้อมลูด้านการเกษตร ให้มี
คุณภาพ ถูกต้อง ลดความซำ้าซ้อน ลดความขัดแย้งของข้อมูลสถิติที่แตกต่าง บูรณาการการทำางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ด้านการเกษตรที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา 
และเผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตรที่เป็นเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ 3 คณะ คอืคณะอนกุรรมการพฒันาคณุภาพข้อมลูด้านการเกษตร ด้านพชื ด้านปศสุตัว์
และด้านประมง เพื่อพิจารณากล่ันกรองข้อมูลสินค้าในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้ง
คณะทำางานพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับภาค ด้านพืช 6 คณะ ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง 2 คณะ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพตั้งแต่
ระดับภูมิภาค 

 นอกจากนี ้สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเองยงัมภีารกจิในการจัดทำาข้อมลูในระดบัจังหวดั
กับพืชเศรษฐกิจรวม 18 ชนิด ตั้งแต่ปี 2524 – 2557  ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำาปะหลังโรงงาน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำาไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา  
ปาล์มนำ้ามัน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง และเพื่อให้การกำาหนดนโยบายต่างๆ ใน
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทัง้การบรหิารจัดการผลผลติเข้าถงึและตอบสนองเกษตรกรได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ปรับระดับการจัดทำาข้อมูลให้ลงลึกถึงระดับอำาเภอ
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โดยดำาเนินการกับพืชเศรษฐกิจสำาคัญ 6 ชนิด โดยมีฐานข้อมูลรวมแล้ว  ตั้งแต่ปีเพาะปลูก 2553/54 ถึง
ปีเพาะปลูก 2556/57 ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำาปะหลังโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำาหรับ
ข้อมูลไม้ผลและไม้ยืนต้น เริ่มดำาเนินการในปี 2555 ได้แก่ ยางพารา และปาล์มนำ้ามัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้นำาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 
ทำาให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป 

ตำรำงที่ 6 ข้ำวนำปี : เนื้อที่เพำะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยอ�ำเภอ ปีเพำะปลูก 2556/57

ภำค/จังหวัด/อ�ำเภอ เนื้อที่เพำะปลูก
(ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว
(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่

เพำะปลูก 
(กก.) เก็บเกี่ยว (กก.)

เหนือ 14,673,698 14,352,849 8,637,165 589 602

ตะวันออกเฉียงเหนือ 37,066,629 33,750,137 12,295,137 332 364

กลาง 9,395,366 9,135,424 5,740,365 611 628

ใต้ 944,211 897,399 417,517 442 465

เชียงราย 1,339,975 1,313,656 812,922 607 619

เมืองเชียงราย 161,102 158,983 103,021 639 648

เชียงของ 132,262 130,542 75,192 569 576

เชียงแสน 50,637 46,741 29,727 587 636

เทิง 142,046 141,563 87,769 618 620

พาน 176,526 175,163 115,082 652 657

แม่จัน 84,024 83,869 54,934 654 655

แม่สรวย 48,324 47,841 29,757 616 622

แม่สาย 80,462 79,123 53,962 671 682

เวียงป่าเป้า 37,016 36,896 23,244 628 630

ป่าแดด 59,581 58,473 32,979 554 564

เวียงชัย 74,293 73,551 50,309 677 684

พญาเม็งราย 78,953 77,385 46,354 587 599

เวียงแก่น 45,035 43,539 17,067 379 392

ขุนตาล 43,937 43,884 25,365 577 578

แม่ฟ้าหลวง 12,089 11,924 4,829 399 405

แม่ลาว 38,496 37,436 25,307 657 676

เวียงเชียงรุ้ง 50,363 43,177 24,827 493 575

ดอยหลวง 24,829 23,566 13,197 532 560

ที่มา :  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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 3.	ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ		

	 ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตรได้ร่วมมอืกบัหน่วยงำนองค์กรระหว่ำงประเทศ	ในกำรพฒันำ
คณุภำพข้อมลูหลำยโครงกำร	เช่น	ระบบข้อมลูควำมมัน่คงทำงอำหำร	ในภมูภิำคอำเซยีนบวกสำม	หรอื	
AFSIS	เพือ่จดัท�ำฐำนข้อมลูควำมมัน่คงทำงอำหำร	และระบบกำรเชือ่มโยงข้อมลูระหว่ำงประเทศสมำชกิ	
รวมทั้งจัดกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรแก่ประเทศสมำชิก	โครงกำรระบบข้อมูลกำรตลำดสินค้ำเกษตร	
หรือ	AMIS ร่วมกับองค์กำรอำหำรและเกษตร	แห่งสหประชำชำติ	หรือ	FAO	เป็นต้น	

	 นอกจำกนี้	 ยังมีโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิคในกำรด�ำเนินงำนนวัตกรรม	 วิธีกำร 
จัดเก็บข้อมูลดำ้นสถิติกำรเกษตรและชนบท	ร่วมกับธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย	หรือ	ADB	เป็นกำร
น�ำเทคโนโลยกีำรส�ำรวจระยะไกล (Remote Sensing)	มำใช้เพือ่ประเมนิเนือ้ทีเ่พำะปลกู	และประมำณ
ผลผลติข้ำว	โดยใช้ข้อมลูดำวเทยีม	ALOS-2	ซึง่เป็นข้อมลูระบบ	SAR	ทีม่คีณุสมบตัทิะลเุมฆ	ด�ำเนนิงำน 
ในพื้นที่จังหวัดอ่ำงทองผลลัพธ	์ภำยใต้โครงกำรฯ	มี	3	ผลลัพธ์	ดังนี้

 1) วิธีการประเมินเนื้อที่เพาะปลูกข้าว และผลผลิตพืชบนพื้นฐานข้อมูลดาวเทียม โดยการ
ปรับปรุงจากโปรแกรม INAHOR เดิม ที่ RESTEC ได้พัฒนาไว้ 
 2) การฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานดำาเนินงานแต่ละประเทศ 
 3) การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบ Online 

 โดยได้มีการจัดการสัมมนาและจัดการฝึกอบรมแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้
   1)  การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารขัน้ต้น (Inception Workshop) เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2557  
โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเทศทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเพื่อรับฟังแนวทางการดำาเนินงานโครงการฯ และให้ข้อคิดเห็น
กับการดำาเนินงานโครงการฯ
   2)  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม INAHOR ครัง้ที ่1 ระหว่างวันที ่26-29 สงิหาคม 2557 
โดยเจ้าหน้าทีจ่าก RESTEC ประเทศญีปุ่่น เนือ้หาการฝึกอบรมมทีัง้ในส่วนทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัข้อมลูดาวเทยีม  
การใช้งานโปรแกรม INAHOR ที่อยู่บนพื้นฐานโปรแกรม Linux และการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ กับการใช้
งานโปรแกรม 
   3)  การฝึกอบรม KKU Model ระหว่างวนัท่ี 24-28 พฤศจิกายน 2557 โดยมกีารสำาหรับ KKU 
Model ถกูพฒันาโดย ดร.เกรกิ ป้ันเหน่งเพช็ร ซึง่เป็นแบบจำาลองทีส่ามารถนำามาใช้ประเมนิผลผลติข้าว  
โดยใช้ลกัษณะโครงสร้างของพชื ปรมิาณสมดลุของคาร์บอน (Carbon Balance) ปรมิาณสมดลุของนำา้ 
(Water balance) วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยในด้านอุณหภูมิ รังสีดวงอาทิตย์ อากาศ และปริมาณนำ้าฝน 

   ทั้งนี้ ยังมโีครงกำรพยำกรณ์ผลผลิตขำ้วโดยวิธีตั้งแปลงสังเกต	 ร่วมกับกำรใช้ข้อมูลระยะไกล	
ร่วมกับประเทศจีน เป็นการศึกษาโดยนำาภาพถ่ายดาวเทียม SMMS (Small Multi Mission Satellite) 
ของประเทศจนีในระยะการเจรญิเตบิโตช่วงต่างๆ ร่วมกับการตัง้แปลงสงัเกตในพืน้ทีเ่ดยีวกัน เพือ่สร้าง
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แบบจำาลองในการคำานวณผลผลิตต่อไร่ของข้าว  สำาหรับปี 2557 ดำาเนินการศึกษาข้าวหอมมะลิ 105  
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์ 

	 4.	การใช้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ		

 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้นำาเทคโนโลยด้ีานภมูสิารสนเทศ (Geo - Information 
: GI) มาประยุกต์ใช้ในการสำารวจเนื้อที่เพาะปลูกพืช โดยจัดทำาเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ผลการสำารวจปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ในปี 2557 ได้ดำาเนินการ 8 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี  
ข้าวนาปรงั มนัสำาปะหลงัโรงงาน อ้อยโรงงาน สบัปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ยางพารา และ ปาล์มนำา้มนั  
ด้วยการนำาข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 และ SMMS (Small Multi Mission Satellite) พร้อมทั้ง 
ตรวจสอบความถกูต้องผลการแปลและวเิคราะห์พืน้ทีเ่พาะปลกูเบือ้งต้นกับภาพถ่ายออร์โธส ีมาตราส่วน 
1: 4,000 ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google Earth และตำาแหน่งพิกัดที่ได้จากเครื่อง GPS  
ในภาคสนาม นอกจากนี้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ยังนำาข้อมูลเชิงพื้นที่น้ีไปใช ้
การวิเคราะห์ต่อยอดในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น สำานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมชลประทาน บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น

การแปลวิเคราะห์ข้อมูล
ดาวเทียม

                            
การตรวจสอบความถูกต้อง

ภาคสนาม
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แผนที่แสดงเนื้อที่เพำะปลูกข้ำวนำปี 2557/58 ของประเทศไทย
จำกกำรแปลและวิเครำะห์ข้อมูลภำพดำวเทียม LANDSAT 8

    ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ของประเทศไทย
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	 5.	การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้จัดทำาและเพือ่เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศการเกษตร 
หลายรูปแบบ ได้แก่ 
 -  รายงานเอกสารต่างๆ เช่น รายงานผลการสำารวจสนิค้าเกษตรทีส่ำาคญั จดัทำาวารสาร 
พยากรณ์ สถิติการเกษตรประเทศไทย สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ข้อมูลพื้นฐาน
เศรษฐกิจการเกษตร และตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น 
 -  เวบ็ไซต์ของสำานกังานเศรษฐกิจการเกษตรที ่http://www.oae.go.th แสดงข้อมลู 
เศรษฐกิจการเกษตรที่สำาคัญ และเว็บไซต ์ของศูนย ์บริการข ้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที ่
http://infoservice.oae.go.th ซึ่งได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 4 ระดับได้แก่  
ผู้บริหาร นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการเกษตร 
 - ตู้ KIOSK โดยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ติดตั้งตู้ KIOSK ที่ ธ.ก.ส. จังหวัดละ 1 สาขา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้กับเกษตรกร 
ที่มาใช้บริการ ธ.ก.ส. 
 -  โทรศพัท์มอืถือ ในระบบ SMS ในการรายงานข้อมลูราคา โดยผูส้นใจสามารถติดต่อ
ขอข้อมูลได้ทีศ่นูย์บรกิารข้อมลูทัง้ในส่วนกลางและในภูมภิาค คอื ศูนย์บรกิารข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร 
หรอื ศบก. ศนูย์บรกิารข้อมลูเศรษฐกจิการเกษตรเขต หรอื ศบข.  ศูนย์บรกิารข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา หรือ ศบอ.  
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งานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร ได้ดำาเนนิการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับเศรษฐกิจการเกษตร 
ท้ังด้านการผลติและการตลาด รวมทัง้ตดิตามและจดัทำารายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการเกษตรทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2557 ได้ดำาเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านการวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร ด้านการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และ 
ด้านการดำาเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขนัของประเทศ ซึง่มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายเร่งด่วน/สำาคัญของรฐับาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

	 1.ด้านการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 1.1 กำรพัฒนำเกษตรกรสู่สมำร์ทฟำร์มเมอร์ (smart farmer)

 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ได้กำาหนดวสิยัทศัน์ คอื “เกษตรกรมคีณุภาพชวิีตทีดี่ ประชาชนมคีวามมัน่คงด้านอาหาร  
เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดนิ” โดยยทุธศาสตร์ที ่1 พฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกร มวัีตถปุระสงค์เพือ่
ให้เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด  
และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง มีความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มท่ี
เป็นมืออาชีพ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำาคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย โดยให ้
คำาจำากัดความของคำาว่า “smart farmer” หมายถึง “บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร  
มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง
และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำานึงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภยัของผู้บรโิภค สังคม และสิง่แวดล้อม” สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ดำาเนินงาน
โครงการต่างๆ และได้ศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาสู่ smart farmer สำาหรับปี 2557 
มีงานวิจัยของ สศก. ที่สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ 2 เรื่อง ดังนี้

 1) โครงกำรศกึษำกำรพัฒนำธรุกิจของสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือเข้ำสูส่มำร์ทฟำร์มเมอร์ 
(smart farmer) 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 ได้ให้ความสำาคญักบัการส่งเสรมิและ
พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง เป็นสถาบันที่ช่วยในการดำาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรสมาชิก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความ
สามารถในการผลิตและการตลาดก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ โดยสหกรณ์การเกษตรเป็น
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สถาบันเกษตรกรหลักที่ได้รับการคาดหวังว่าจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร แต่ปัจจุบัน
สหกรณ์การเกษตรที่สามารถดำาเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้อย่างสำาเร็จยังมีจำานวนน้อย 
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ทำาการศึกษาวิจัย “โครงการศึกษาการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
การเกษตรเพื่อเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจ
สินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตร และการดำาเนนิงานทีม่ส่ีวนช่วยสนับสนนุให้เกษตรกรสมาชกิพฒันา
สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ 

 ผลการศึกษาโดยวธิวีเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (logistic regression analysis) พบว่า 
มีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรได้ประสบผลสำาเร็จอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ 5 ปัจจัย ได้แก่ มีตลาดที่แน่นอน มีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์  
มีโครงการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกับเกษตรกรสมาชิก สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน และได้รบัการสนบัสนนุ
การดำาเนนิธรุกิจแปรรปูสนิค้าเกษตรจากภาครฐัหรอืเอกชน และจากการศึกษาความคิดเห็นของสหกรณ์
การเกษตรที่ประสบความสำาเร็จเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำาให้สามารถดำาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรได้อย่างสำาเร็จ
พบว่า ร้อยละ 40 มีความเห็นว่าปัจจยัทีท่ำาให้สามารถดำาเนินธรุกิจได้อย่างสำาเรจ็มากทีส่ดุคอืการผลติ 
สนิค้าทีม่คีณุภาพ รองลงมาคอืร้อยละ 30 เหน็ว่าการที่สมาชิกให้ความร่วมมือในการผลิตสินค้าร่วมกับ
สหกรณ์การเกษตร ซึง่จะทำาให้มีการบรหิารจดัการทีด่สีามารถวางแผนและควบคมุการผลติของสมาชกิ
ได้ รวมถึง การมีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน มีความพร้อมด้านเงินทุนและบุคลากร และนโยบาย 
การบริหารของสหกรณ์การเกษตรที่ให้ความสำาคัญกับธุรกิจรวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตร 

 นอกจากนี ้การศึกษาความคดิเหน็ของสหกรณ์การเกษตรทีไ่ม่ประสบความสำาเรจ็  พบว่า ร้อยละ  
42 มีความเห็นว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตร
มากที่สุดคือ การขาดแคลนเงินทุน รองลงมา คือ บุคลากรขาดความรู้ ความชำานาญและทักษะในการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ขาดตลาดที่ม่ันคงแน่นอน และขาดเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูป
สินค้าเกษตร ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีทำาให้สหกรณ์การเกษตรสามารถพัฒนาธุรกิจ 
การผลติ การแปรรปู และเพิม่มลูค่าให้แก่สนิค้าเกษตรได้อย่างสำาเรจ็ทีต้่องเชือ่มโยงกนัทัง้ในส่วนของต้นนำา้  
คอื เกษตรกร สมาชกิกลางนำา้ คอื สหกรณก์ารเกษตร และปลายนำ้า คอื ตลาดหรอืคูค้่าทีเ่กีย่วข้อง ทั้งนี้  
จากการศกึษาความคดิเหน็ของสหกรณ์การเกษตรและการสมัมนาระดมความคดิเห็นร่วมกบัเกษตรกร
สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า สหกรณ์การเกษตรที่สามารถดำาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรได้อย่าง
สำาเรจ็ จะช่วยพฒันาการประกอบอาชพีและชวิีตความเป็นอยูข่องเกษตรกรสมาชิกให้ดียิง่ขึน้ สอดคล้อง
กับคุณสมบัติในการพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประโยชน์ทีเ่กษตรกรสมาชิกได้รบัจากการเข้าร่วมโครงการผลติสนิค้าเกษตรร่วมกับสหกรณ์การเกษตร 
ได้แก่ มีการอบรมให้ความรู้ในการผลิตและการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรสมาชิก มีการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำาแนะนำาระหว่างสหกรณ์การเกษตร มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการผลิต การจำาหน่าย ราคา และวางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกรสมาชิก ทำาให้มี
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ข้อมลูประกอบการตัดสินใจ มีการรบัซือ้ผลผลิตสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสมาชกิทำาให้มตีลาดแน่นอน 
มีการตกลงรับซื้อผลผลิตล่วงหน้า ทำาให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง สหกรณ์การเกษตร
ที่ประสบความสำาเร็จจะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทำาให้เกษตรกรสมาชิกต้องควบคุมการ
ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กำาหนด มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอย่างถูกต้อง ทำาให้สินค้ามีความ
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค มีการสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่พฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิค้าและ
มาตรฐานฟาร์ม และการจำาหน่ายสินค้าให้แก่สหกรณ์การเกษตร ยังเป็นการเพิ่มอำานาจการต่อรองให้
แก่เกษตรกรสมาชิก ไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง ที่สำาคัญคือ การเข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าคุณภาพ
กับสหกรณ์การเกษตร ทำาให้เกษตรกรสมาชิกมีความเอาใจใส่ดูแลการผลิตเป็นอย่างดี ทำาให้เกิดความ
รักและมีความภูมิใจในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรมีการสนับสนุนเงินลงทุนที่มี
อัตราดอกเบี้ยตำ่ากว่าเงินกู้ทั่วไป ทำาให้เกษตรกรสมาชิกสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุน ขายสินค้าได้ราคาเป็นธรรมและไม่ถูกกดขี่เรื่องเครื่องชั่ง ตวง วัด และสหกรณ์การเกษตร
ยังมีการเฉลี่ยเงินคืนกำาไรให้แก่เกษตรกรสมาชิก ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึง การกำาหนดเงื่อนไข
ในการชำาระหนี้เงินกู้เพื่อการลงทุนทำาการเกษตร ทำาให้เกษตรกรสมาชกิมวิีนัยทางการเงนิมากขึน้และ
ชำาระหนีไ้ด้ตามกำาหนด ทำาให้มีชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้

 ดังนั้น การสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรสามารถพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรได้อย่างสำาเร็จ
จะช่วยสนบัสนนุให้เกษตรกรสมาชิกพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยหน่วยงานภาครฐัควรให้การสนบัสนนุ
ให้ครอบคลมุกระบวนการดำาเนนิธุรกจิต้ังแต่ระดบัต้นนำา้ คอื เกษตรกรสมาชกิ เช่น อบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการผลติ เทคโนโลยใีนการผลติลดต้นทนุการผลติ การรับรองมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานฟาร์ม 
และกระบวนการจัดหาเงินทุนและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและต้นทนุตำา่ให้แก่เกษตรกรผ่านระบบ
การบรหิารจดัการของสหกรณ์การเกษตร และให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในระดบั
กลางนำ้า เช่น สนับสนุนด้านการลงทุน โดยจัดหาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยตำ่า เนื่องจาก
การพฒันาธรุกิจการผลิตและแปรรปูสนิค้าเกษตรต้องใช้เงนิลงทนุจำานวนมาก การกูเ้งนิทีม่อีตัราดอกเบีย้
สูงจึงไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ประกอบกับสหกรณ์การเกษตรขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการผลิตจำากัด 
ยงัขาดโอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ การสนบัสนนุด้านการพฒันาเทคโนโลยแีละเครือ่งจักรอุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยั สนบัสนนุการผลติสนิค้าทีไ่ด้คณุภาพมาตรฐาน พฒันาระบบตรวจสอบและรบัรองคณุภาพมาตรฐาน
สนิค้าเกษตร และการสร้างตราสัญลักษณ์ของสินค้า พัฒนาความรู้ทักษะในการผลิต การแปรรปูและ
การตลาดให้แก่บคุลากร และสนบัสนนุให้สหกรณ์การเกษตรจดัทำาแผนพฒันาสหกรณ์โดยกำาหนดยทุธศาสตร์
และเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้ชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดในระดับปลายนำ้า เช่น 
จดัหาและสร้างเครอืข่ายการตลาด พฒันาระบบการกระจายสนิค้าและโลจสิตกิส์ เนือ่งจากการขนส่งสนิค้า
ไปยงัเครอืข่ายทีอ่ยูห่่างไกลทำาให้ต้นทุนสูง ไม่คุม้ค่าแก่การลงทนุ รวมถงึการประชาสมัพนัธ์สนิค้าคณุภาพ
ของสหกรณ์การเกษตรให้แก่ผู้บรโิภคอีกด้วย
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 2) ศักยภำพกำรด�ำเนินงำนของสมำร์ทฟำร์มเมอร์ข้ำวที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเพื่อก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

 ข้าวมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยมาช้านานตั้งแต่เป็นแหล่ง
อาหารไปจนถงึแหล่งการจ้างงาน และยงัเป็นสนิค้าส่งออกซ่ึงเป็นทีต้่องการของตลาดต่างประเทศอีกด้วย 
ทั้งนี้ การปลูกข้าวของไทยยังคงประสบปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะการที่เกษตรกรขาดข้อมูลเชิงลึก
ทางการตลาดสำาหรับวางแผนการผลิต รวมท้ังความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยั่งยืนของการพัฒนาเกษตรกร 
ทั้งการสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองในระยะยาวและการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบตามแนวทางสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาและสามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ดังน้ัน 
เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพ ความสามารถ และปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว สำาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวและส่งผ่านไปถึง
เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ศึกษาศักยภาพการดำาเนินงานของ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัเพือ่ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

 ศักยภาพการดำาเนนิงานของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว หมายถงึ ความสามารถในการดำาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแยกพิจารณาเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้ำนคุณสมบัติส่วนบุคคล 
เช่น การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาด้านการเกษตร การมคีวามรูใ้นการใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ มีการนำา
ข้อมูลด้านการเกษตรมาปรับใช้แก้ไขและพัฒนาการเกษตรของตนเองได้ เป็นต้น ด้ำนกำรผลิต เช่น
มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ มีการนำา
เทคโนโลยีและแนวคิดทางการเกษตรใหม่ๆ มาปรับใช้ มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และ
ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรตลำด เช่น มีการรวมกลุ่ม หรือจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อจำาหน่ายผลผลิต 
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สร้างมลูค่าเพิม่ให้กับสนิค้า ปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  ด้ำนกำรเงนิ 
เช่น มีความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน มีความสามารถในการลดต้นทุน สามารถ
เข้าถึงแหล่งสินเชื่อ เงินทุน และด้ำนรำยได้จากการผลิตข้าว สำาหรับความสามารถในการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวจะพิจารณาจาก ความสามารถในการลดต้นทุน 
ความสามารถในการผลิตสินค้ามาตรฐาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซึ่งท้ังศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันจะทำาการวัดคะแนนตามระดับการประพฤติปฏิบัติ
ของโดยแบ่งเป็น 5 ระดบั (มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย และน้อย) ขณะที ่การศกึษาปัจจัย
ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้การ
วิเคราะห์แบบจำาลองสมการโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

 ผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพการดำาเนินงานด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านการผลิต และ
ด้านการเงนิของเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอยูใ่นระดบัปานกลาง ขณะที ่ศกัยภาพการดำาเนนิการ
ด้านการตลาดกลบัอยูใ่นระดบัน้อย ส่วนด้านรายได้ พบว่า เกษตรกรมรีายได้เงนิสดสทุธิสงูถงึร้อยละ 57 
หรือเฉลี่ยไร่ละ 3,528.22 บาท สำาหรับความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า เกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวส่วนใหญ่มีความสามารถในการลดต้นทุนและมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความสามารถในการผลิต
สินค้าได้ตามมาตรฐานค่อนข้างมาก สำาหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว คอื ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ศักยภาพการดำาเนินงานด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการเงิน

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ภาครัฐควร 1) ส่งเสริมให้เกษตรกรทำาการผลิต            

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
Office of Agricultural Economics88



และแปรรปูข้าวตามมาตรฐาน GAP  GMP และความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ให้สนิค้า           
2) ส่งเสรมิการจดัทำาบญัชีครวัเรอืน หรอืบญัชีฟาร์มสำาหรบัวางแผนการผลติและการใช้จ่ายในครวัเรอืน            
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 3) สนับสนุน
ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

 1.2 กำรศึกษำกำรคุ้มครองแรงงำนและจัดสวัสดิกำรให้แก่แรงงำนภำคเกษตร

 การพัฒนาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 
จนถึง ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11) ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาประเทศโดยยึดคนเป็นเป้าหมายและ
ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีจำานวนการเข้าสู่ระบบความมั่นคงทางสังคมของแรงงานทั้งประเทศ
เป็นตวัชีว้ดั ทัง้นี ้ทีผ่่านมาสดัส่วนแรงงานทีเ่ข้าถึงระบบสวัสดกิารสงัคมมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้และทัง้หมด
เป็นแรงงานในระบบ ขณะที่ แรงงานนอกระบบ จำานวน 24.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงแรงงานภาคเกษตร 
จำานวน 15.1 ล้านคน ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รบัความคุม้ครองทัง้ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการ
ทำางาน ไม่มีหลกัประกนัทางสงัคม รวมถงึการขาดความรูใ้นการบรหิารจดัการทางการเงนิจนอาจส่งผล
กระทบต่อความมัน่คงในชีวิตเมือ่เข้าสูวั่ยชรา แต่มแีรงงานนอกระบบ (โดยเฉพาะภาคเกษตร) เพยีงส่วนน้อย
ทีส่มคัรเข้ารบัการคุ้มครองจากระบบประกนัสังคมตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ประกันสงัคม พ.ศ. 2533 
ดงันัน้ สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร จงึได้ศึกษาการคุม้ครองแรงงานและจัดสวสัดกิารแก่แรงงานภาค
เกษตรเพ่ือทราบถึงสวัสดิการทางสังคมที่แรงงานภาคเกษตรได้รับในชุมชน และความต้องการของ
แรงงานภาคเกษตรต่อการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ

 ผลการศึกษาพบว่าแรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนอายุระหว่าง 40 - 49 ปี 
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากว่า 20 ปี มีที่ดิน
ถือครองระหว่าง 21 - 50 ไร่ มีสมาชิกครัวเรือนละ 4 - 6 คน จำาแนกเป็นสมาชิกในวัยแรงงาน (อายุ
ระหว่าง 15 - 64 ปี) ครอบครัวละ  3 - 4 คน ส่วนสมาชิกที่เหลือเป็นบุคคลในวัยเรียนหรือผู้สูงอายุ  
ทัง้นี ้เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชีพหลกัในการทำานาควบคูกั่บการเลีย้งสตัว์ ทำาไร่ หรอืทำาสวน
และมีอาชีพเสริมในการรับจ้างภาคการเกษตรโดยมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน 
และมค่ีาใช้จ่ายต่อเดอืน ๆ  ละ 5,001 - 10,000 บาท สำาหรบัด้านสวัสดกิารพบว่าแรงงานภาคการเกษตร
ส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการชุมชน / สังคมขั้นพื้นฐานหลายอย่าง อาทิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(30 บาทรักษาทุกโรค) ข้อมูลข่าวสารจากหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เงินช่วยเหลือจากกองทุน
ฌาปนกิจ และแหล่งนำ้าเพื่อการเกษตร สำาหรับการประกันสังคมตามมาตรา 40 ซ่ึงเปิดโอกาสให้
เกษตรกรสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อขอรับสวัสดิการตามความสมัครใจ โดยการจ่ายเงินสมทบ
รายเดือนเพยีงเดอืนละ 150 บาท และจะได้รบัความคุม้ครอง 4 กรณ ีคอื เจบ็ป่วย ทพุพลภาพ เสยีชวีติ 
และบำาเหนจ็ชราภาพ ผลการศกึษาพบว่ามแีรงงานภาคเกษตรร้อยละ 59.20 ไม่ทราบถงึสทิธปิระโยชน์
ดังกล่าวเนื่องมาจากขาดการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่แรงงานภาคเกษตรที่ไม่
เข้าร่วมประกันสังคมตามมาตรา 40 เห็นว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับอยู่เพียงพอและ
ครอบคลุมดีแล้ว และมีบางส่วนได้ทำาประกันชีวิตไว้กับภาคเอกชน
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 สำาหรับผลการสำารวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ พบว่า 
แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรฐานการทำางานที่ทำาอยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดี แต่แรงงาน
ภาคเกษตรควรต้องได้รับความคุ้มครองการทำางาน เช่น การใช้เครื่องป้องกันอันตรายจากการใช้
เครื่องจักรกล และการปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นสารชีวภาพ เป็นต้น สำาหรับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประกันสังคมนั้น แรงงานภาคเกษตรมีความคิดเห็นว่าสวัสดิการที่ได้จากการประกันสังคม
ครอบคลมุอยูใ่นระดบัปานกลางและต้องการให้ขยายความคุม้ครองของระบบประกนัสงัคมตามมาตรา 
40 ให้เท่ากับมาตรา 33 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากการเข้า
ร่วมระบบประกันสังคม ขณะที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค รวมถึงสวัสดิการชุมชนต่าง ๆ นั้น มีความหลากหลาย
และครอบคลมุในระดบัทีด่มีากจนส่งผลให้เกดิความมัน่คงในการดำารงชวิีต สำาหรบัความคดิเหน็เก่ียวกับ
ความสามารถในการหารายได้และความมัน่คงของรายได้ แรงงานภาคเกษตรมคีวามคดิเหน็ว่าการดำารงชพี
ด้วยรายได้จากภาคเกษตรเพียงอย่างเดียวมีความมั่นคงในระดับปานกลาง เนื่องจากรายได้น้อยและ
ไม่มเีงนิออม รวมถึงการไม่มสีวัสดกิารต่างๆ ทีเ่ท่าเทยีมกบัแรงงานในระบบ จงึทำาให้ขาดความมัน่คงใน
การดำารงชวีติ และส่งผลกระทบต่อความพงึพอใจในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมของแรงานภาคเกษตร
อยูใ่นระดบัปานกลางแต่ยงัประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป โดยไม่สนับสนุนลกูหลานให้สบืทอดอาชพี
เกษตรกรรม

 ข้อเสนอแนะจากการศกึษา คอื หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องควรมกีารประชาสมัพนัธ์ในเชงิรกุ
เพื่อจูงใจให้แรงงานภาคเกษตรเข้าร่วมสวัสดิการชุมชนต่างๆ อีกทั้งการจัดสวัสดิการสังคม / ชุมชนใน
อนาคตควรมีการศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดการซำ้าซ้อนกันระหว่างสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่แล้วกับสิทธิประโยชน์
จากการจดัสวสัดิการสงัคม / ชุมชนใหม่ นอกจากน้ีรปูแบบของการจัดสวัสดกิารสังคมควรมคีวามหลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และหลักศาสนาของแต่ละชุมชน 

 1.3 กำรผลติและกำรกระจำยเมลด็พนัธ์ุข้ำวหอมมะลคิณุภำพด ี: ข้ำวขำวดอกมะล ิ105

 ยทุธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2554-2558 ได้กำาหนดกลยทุธ์การพฒันาระบบการผลติ และ
กระจายเมล็ดพนัธุด์ ีและกลไกรองรบัมาตรฐานเมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพด ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนควบคุม กำากับดูแลคุณภาพเมล็ดข้าวที่จำาหน่ายให้ตรงตาม
มาตรฐานที่กำาหนด สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงศึกษาการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
หอมมะลิคุณภาพดี : ข้าวขาวดอกมะลิ 105 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิต และการกระจายเมล็ด
พนัธุข้์าวหอมมะลคิณุภาพด ีศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวหอมมะลชิัน้พนัธ์ุขยาย
และช้ันพนัธุจ์ำาหน่าย รวมทัง้เปรยีบเทยีบต้นทนุและผลตอบแทนการผลติข้าวหอมมะลนิาปี ปีเพาะปลกู 
2556/57 ของเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวช้ันพันธุ์จำาหน่ายกับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ทั่วไปจากการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง หรือซื้อจากตลาด
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 ผลการศกึษา พบว่า ศนูย์วิจยัข้าวเป็นผูผ้ลติเมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพดชีัน้พนัธุค์ดัและ
ชั้นพันธุ์หลัก และกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและสหกรณ์การเกษตร เพื่อผลิตเป็น
เมลด็พนัธุข์ยายและเมล็ดพนัธ์ุจำาหน่าย โดยมีการเชือ่มโยงกลุม่เกษตรกรเป็นผูผ้ลติให้กับทางศนูย์เมลด็
พันธุ์ข้าว ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ไร่ละ 5,758.28 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ กก. 
ละ 22.24 บาท มกีำาไรไร่ละ 6,366.50 บาท ส่วนการผลติพนัธุจ์ำาหน่ายมต้ีนทนุการผลติไร่ละ 5,521.70 บาท 
ราคาที่เกษตรกรขายได้กก.ละ 21.36 บาท กำาไรไร่ละ 6,020.50 บาท

 สหกรณ์การเกษตรมีต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย ไร่ละ 5,705.90 บาท 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ กก. ละ 21.69 บาท มีกำาไรไร่ละ 6,043.50 บาท และต้นทุนการผลิตชั้นพันธุ์
จำาหน่าย ไร่ละ 5,484 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ กก. ละ 19.93 บาท มีกำาไรไร่ละ 4,920 บาท

 ศูนย์ข้าวชุมชนมีต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ไร่ละ 5,314.94 บาท ราคาท่ี
เกษตรกรขายได้ กก. ละ 21.25 บาท มีกำาไรไร่ละ 6,226 บาท และต้นทุนการผลิตชั้นพันธุ์จำาหน่าย 
ไร่ละ 5,451.57 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ กก. ละ 20.97 บาท มีกำาไรไร่ละ 6,181. บาท

ตำรำงกำรเปรียบเทียบต้นทุนและก�ำไรจำกกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ขยำย เมล็ดพันธุ์จ�ำหน่ำย

ต้นทุน รำคำ ก�ำไร ต้นทุน รำคำ ก�ำไร

(บาท/ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 5,758.28 22.24 6,366.50 5,521.70 21.36 6,020.50

สหกรณ์การเกษตร 5,705.90 21.69 6,043.50 5,484.00 19.93 4,920.00

ศูนย์ข้าวชุมชน 5,314.94 21.25 6,226.00 5,451.57 20.97 6,181.00

 
 สำาหรับการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์
คุณภาพดีกับเมล็ดพันธุ์ทั่วไป พบว่า การใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 4,814.63 บาท 
และการใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไปมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 5,085.39 บาท เห็นได้ว่า การใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ
ดีในการผลิตข้าวทำาให้มีต้นทุนที่ตำ่ากว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไป และให้ผลตอบแทนการผลิตสูงกว่า 
ไร่ละ 3,194 บาท 

 ข้อเสนอแนะจากการศกึษา ภาครฐัควรสนบัสนนุให้เกษตรกรใช้เมลด็ข้าวพนัธุด์ใีนการเพาะปลกู เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านคุณภาพข้าวของประเทศ และลดต้นทนุการผลติข้าวของเกษตรกร
โดยการอบรมให้ความรูเ้กษตรกรในการผลิตเมลด็พนัธ์ุคณุภาพดไีว้ใช้เอง ควรเพิม่เป้าหมายการผลติเมลด็
ข้าวพนัธุด์ใีห้เพยีงพอกบัความต้องการใช้ในพ้ืนทีด้่วยการสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงการผลติและการกระจาย
เมลด็พนัธุ ์พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้ความรูกั้บเกษตรกรให้ใช้เมลด็พนัธ์ุคณุภาพดใีนการปลูกข้าว
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 1.4 เศรษฐกิจกำรผลิตและกำรตลำดหญำ้เนเปียร์ปำกช่อง 1

 ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการพัฒนา 
ขดีความสามารถ ในการผลิต การจดัการสินค้าเกษตร และความม่ันคงอาหาร กำาหนดให้มกีารวจิยั ส่งเสริม  
และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงสัตว์เลี้ยงให้สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องตามความ
ต้องการและกลไกตลาด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในเรื่องเงินทุน อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ 
ความรูแ้ละเทคโนโลยกีารจัดการฟาร์มและการเล้ียงสตัว์ ซ่ึงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นพชือาหารสตัว์
สายพันธุ์ใหม่ มีคุณสมบัติดีเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง โปรตีนสูง ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว และสัตว์ชอบกิน 

 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกๆ 2 เดือน หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
จึงเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
อาหารหยาบสำาหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์น้อย ซึ่ง
จะนำาไปสู่การเพิ่มแหล่งอาหารและเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร
ของสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ สำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จงึได้ศกึษาเศรษฐกิจการผลติและการตลาดหญ้าเนเปียร์ 
ปากช่อง 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพทั่วไปด้านการผลิต 
ต้นทนุและผลตอบแทนการผลติหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และศึกษา
วิถกีารตลาด และส่วนเหลือ่มการตลาดของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 

  ผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 ส่วนใหญ่จะผลิตไว้ใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนมและ
โคเนื้อภายในฟาร์มของตนเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร
สัตว์ในฟาร์ม โดยใช้ทดแทนฟางและอาหารข้น และในฤดูฝน 
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มีผลผลิตมากเกินความต้องการเกษตรกรจะนำาหญ้าบางส่วนมาทำาเป็นหญ้าหมักเพื่อเป็นอาหาร 
สัตว์ในฤดูแล้ง ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน 3 - 6 เดือน สำาหรับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งหมดกิโลกรัมละ  
0.48 บาท โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน ร้อยละ 40.81 รองลงมาคือ ค่าปุ๋ย ร้อยละ 18.76  
ให้ผลตอบแทนกโิลกรมัละ 1.15 บาท วตัถปุระสงค์ในการผลติหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของเกษตรกร คอื 
ผลิตหญ้าไว้ใช้เอง และผลิตเพื่อขาย โดยเกษตรกรที่ผลิตหญ้าไว้ใช้เอง มีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 
0.47 บาท ต้นทนุส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน ร้อยละ 30.83 ราคาทีเ่กษตรกรขายได้กโิลกรมัละ 1.40 บาท  
มส่ีวนเหลือ่มการตลาดกโิลกรมัละ 0.93 บาท เป็นต้นทนุการตลาดกโิลกรมัละ 0.13 บาท และผลตอบแทน 
กโิลกรมัละ 0.80 บาท ส่วนเกษตรกรทีผ่ลิตหญ้าเพือ่ขาย มต้ีนทนุการผลติกิโลกรมัละ 0.41 บาท ต้นทนุ
ส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงงานร้อยละ 49.98 ราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 1.51 บาท มีส่วนเหลื่อม 
การตลาดกโิลกรมัละ 1.00 บาท เป็นต้นทนุการตลาดกิโลกรมัละ 0.72 บาท และผลตอบแทนกิโลกรมัละ  
0.38 บาท โดยส่วนใหญ่ขายเป็นหญ้าสดหั่นให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากที่สุด 

ภำพที่ 1 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบของต้นทุนกำรผลิตหญำ้เนเปียร์ปำกช่อง 1

 สำาหรบัวถีิตลาดของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 พบว่า เกษตรกรผลติหญ้าเพือ่ใช้เองในฟาร์ม ร้อยละ 
78.26 และผลิตเพื่อขาย ร้อยละ 21.74 โดยขายให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์โดยตรงร้อยละ 8.11 ขายให้กลุ่ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ ร้อยละ 7.35 และในบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์จะมีพ่อค้ารวบรวมทำาหน้าที่
รับซื้อหญ้าจากเกษตรกรผู้ปลูกและนำาส่งให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 6.08 และส่วนที่เหลือ ร้อยละ 
0.20 ขายให้แก่โรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดหรือโรงงานไฟฟ้า โดยฟาร์มโคนมเป็นผู้ใช้หญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 มากที่สุด ร้อยละ 45.89 รองลงมาคือ ฟาร์มโคเนื้อ ร้อยละ 42.55 และอื่น ๆ  ร้อยละ 11.36  

ต้นทุน 0.48 บำท/กก.

คำ่แรงงำนงำน 
41%

ค่ำพันธุ์ 
1%

ค่ำปุ๋ย 
19%

ค่ำน�้ำมัน
เชื้อเพลิง 

3%

ค่ำเสียโอกำส
เงินทุน 
5%

ค่ำใช้ที่ดิน 
7%

ค่ำเสื่อม
รำคำอุปกรณ์
กำรเกษตร 

14%

อื่นๆ 
7%

ที่มำ : จำกกำรส�ำรวจ

ค่ำเสียโอกำสเงิน
ทุนอุปกรณ์ 3%
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ภำพที่ 2 วิถีกำรตลำดหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เกษตรกรควรลงทุนในระบบนำ้า เนื่องจากหญ้าสามารถให้ผลผลิต
มากกว่าการใช้นำ้าตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว โดยภาครัฐควรสนับสนุนแหล่งนำ้าให้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งนำ้า ส่งเสริมให้เกษตรกรทำาหญ้าหมักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีผลผลิต
สูงเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตส่วนเกิน นอกจากนี้ ควรสร้างเครือข่ายตลาดในพ้ืนที่
ทีเ่ป็นแหล่งเลีย้งโคท่ีสำาคญั เพือ่ทำาให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลติให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดได้มากขึ้น

ใช้เองในฟำร์ม 
78.26%

ขำย
21.74%

กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ 
7.35%

พ่อค้ำรวบรวม 
6.08%

โรงงำนเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ด/โรงงำนไฟฟ้ำ 

0.2%

ฟำร์มโคเนื้อ/โคนม/แพะ/แกะ/ช้ำง/ม้ำ/ปลำ/อื่นๆ 
99.80%

8.11%

ฟำร์มโคนม 
48.89%

ฟำร์มโคเนื้อ 
42.55%

อื่นๆ 
11.36%

เกษตกร
ปลูกหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 

100%
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  1.5 กำรจัดกำรฟำร์มกับกำร 
ปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกในนำข้ำว

  การศึกษาการจัดการ
ฟาร ์มกับการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกในนา
ข้าวภายใต้โครงการจัดทำาคาร์บอนฟุตพร้ินท์
สินค้าเกษตรสำาคัญในโครงการเมืองเกษตร
สี เ ขียวของกระทรวง เกษตรและสหกรณ ์ 
ปีงบประมาณ 2557 วัตถุประสงค์ เพื่อคำานวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ผลิตข ้ าวเปลือกในพื้นที่ จั งห วัด ท่ี เข ้ าร ่ วม 
โครงการฯ โดยเปรียบเทียบผลการคำานวณ
จากสูตรการคำานวณในคู่มือของคณะกรรมการ
ระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ  
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) จำานวน 2 ฉบับ คอื Revised IPCC 
Guideline 1996 และ IPCC Guideline 2006  
การศึกษาได้คำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากการผลิตข้าวเปลือก ตามวิธี Life Cycle 
Assessment แบบบางส่วน จากสารขาเข้าในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบจนถึง
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนในไร่นา นอกจากนี้ยังได้เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระบบการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรดีที่เหมาะสม และเกษตรดั้งเดิม ในพื้นที่จังหวัด 
ศรีสะเกษและหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดในโครงการเกษตรสีเขียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 279 ตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาในเขตอาศัยนำ้าฝน

 ผลการศึกษาพบว่า การคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตข้าวเปลือก 
ตามแนวทางของ IPCC Guideline 2006 ให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการคำานวณตาม 
Revised IPCC Guideline 1996 คือ มีค่าเท่ากับ 400.40 และ 629.96 kg CO

2
-e ต่อไร่ ตามลำาดับ 

หรือ เท่ากับ 1.08 และ 1.70 kg CO
2
-e ต่อข้าวเปลือก 1 kg สะท้อนให้เห็นว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

จากการคำานวณทั้งสองแนวทางมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ โดยการคำานวณตามคู่มือ  
IPCC 2006 มีความละเอียดและสะท้อนความเป็นจริงมากกว่า จึงมีความถูกต้องเหมาะสมที่จะใช้เป็น
แนวทางประกอบการวางแผนจดัเก็บข้อมูลกจิกรรมทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากนาข้าวอย่างเป็นระบบ 
และเอ้ืออำานวยให้สามารถนำาไปใช้ในการคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกและใช้เป็นแนวทางในการ
เจรจาจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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 สำาหรบัการคำานวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจากการจัดการฟาร์มทีแ่ตกต่างกัน พบว่า ข้าวเปลอืก
ทีผ่ลติจากระบบเกษตรอนิทรย์ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุ รองลงมาเป็น ระบบเกษตรดทีีเ่หมาะสม 
และระบบเกษตรด้ังเดิม โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต เท่ากับ 632.45  503.19 และ 
315.11 kg CO

2
-e ต่อไร่ ตามลำาดับ  หรือ เท่ากับ 2.00  1.31 และ  0.86  kg CO

2
-e ต่อข้าวเปลือก 

1 kg แสดงให้เห็นว่า ระบบการปลูกข้าวแบบเกษตรอนิทรย์ีมต้ีนทนุการทำาลายชัน้บรรยากาศสงูสดุโดย
เปรยีบเทยีบ ดังนัน้ จึงควรพจิารณาประโยชน์ของการทำาเกษตรอนิทรย์ีและเกษตรดทีีเ่หมาะสมในด้าน
อื่นนอกเหนือไปจากก๊าซเรือนกระจกควบคู่กัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหาร และ
ประเดน็สิง่แวดล้อม ดังนัน้ ผู้เกีย่วข้องกบัประเด็นของก๊าซเรอืนกระจกควรเร่งหาแนวทางในการบรหิาร
จัดการระบบเกษตรอินทรีย์ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กัน

 1.6 กำรศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพกำรเกษตรของประเทศไทย เปรียบเทียบกับสมำชิก
อำเซียน กรณีศึกษำ อินโดนีเซีย มำเลเซียและฟิลิปปินส์

 การศกึษาผลกระทบต่อภาคการเกษตรไทยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community : AEC) มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศกึษาศกัยภาพการเกษตรของไทยเปรียบเทยีบกับ
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อกำาหนดแนวทางและมาตรการปรับตัวให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดอาเซียนและตลาดโลก สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรศึกษาศักยภาพ
การแข่งขันของไทยกับคู่แข่งใน AEC ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

 1) อินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า ภาคเกษตรของไทยมีความได้เปรียบทางด้าน
เทคโนโลยี การผลิตและคุณภาพของสินค้าเกษตร แต่อินโดนีเซียมีความเหมาะสมด้านพื้นที่การทำา
การเกษตร และแรงงาน เช่น ยำงพำรำ โดยมพีืน้ทีเ่พาะปลกูยางพารามากทีส่ดุในโลก ส่วนพืน้ทีเ่พาะปลกู
ของไทยมากเป็นอันดบัสองแต่ผลติภาพการผลติยางพาราของอนิโดนเีซยีตำา่กว่าไทย เนือ่งจากการขาด
การวจัิยและพฒันา แต่อนิโดนเีซยีได้พฒันาการผลติผลติภัณฑ์ยางพาราอย่างต่อเน่ือง นำาไปสูก่ารเพ่ิมขึน้
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งมีแรงงานราคาถูกทำาให้ต้นทุนการผลิตยางซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ตำ่ากว่าไทย นับเป็นข้อได้เปรียบของอินโดนีเซีย 

 จากการคำานวณค่าความได้เปรยีบทีป่รากฏ (Revealed Competitive Advantage 
: RCA) โดยใช้ข้อมลูการส่งออกสินค้าเกษตร ปี 2547 - 2556 ไปยงัตลาดโลก พบว่า ไทยและอินโดนีเซยี
มีความได้เปรียบในการส่งออกสินค้าเกษตร 

 ส่วนการเปรียบเทียบพืชเศรษฐกิจสำาคัญทั้งยางพาราและปาล์มนำ้ามันด้วยวิธีการ
วิเคราะห์จากเมทริกซ์ความเจริญเติบโตและส่วนครองตลาด (BCG Matrix) พบว่า สินค้ายำงพำรำ
ในตลาดโลก ในปี 2556  ไทยมส่ีวนครองตลาดอยู่ในตำาแหน่งสนิค้าทำาเงนิและมแีนวโน้มเป็นสนิค้าดาวรุ่ง 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากปี 2555 ที่อยู่ในตำาแหน่งสินค้าทำาเงิน เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกในตลาดโลก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนอินโดนีเซียทั้ง 2 ปี อยู่ในตำาแหน่งสินค้าทำาเงิน แต่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
เช่นเดียวกัน แสดงว่าการส่งออกยางพาราชะลอลง จึงควรส่งเสริมการตลาดหรือลงทุนพัฒนาสินค้า
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สินค้าให้มีคณุภาพตามความต้องการของตลาด  สำาหรบัสนิค้าปำล์มน�ำ้มนั อนิโดนีเซียมส่ีวนแบ่งตลาด
ค่อนข้างมากในตลาดโลก ในปี 2555 พบว่า อนิโดนเีซยีอยูใ่นตำาแหน่งสนิค้าทำาเงนิ ขึน้ไปทางสนิค้าดาวรุง่
แต่ปี 2556 อัตราการเติบโตมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย จึงมีความจำาเป็นจะต้องพัฒนาและสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และรักษามูลค่าการส่งออกไม่ให้ตำ่าลง ส่วนไทยอยู่ในตำาแหน่งผลิตภัณฑ์
ทีต่กตำา่และเป็นสนิค้าเกษตรทีคู่แ่ข่งขนัมศีกัยภาพมากกว่า ได้แก่ มาเลเซยี และอนิโดนีเซีย แต่ในปี 2556 
อัตราการเติบโตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

 ข้อเสนอแนะจากการศกึษา ประเทศไทยควรเร่งดำาเนนิการวิจยัและพฒันาในการเพิม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราพร้อมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในอินโดนีเซีย ทำาให้ต้นทุนการผลิตตำ่ากว่าไทย และควรส่งเสริม
การค้าและการลงทุนด้านการเกษตรกับอินโดนีเซีย โดยเร่งพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลติผลติภณัฑ์เกษตรแปรรปูให้มากขึน้ โดยเฉพาะการผลติผลติภณัฑ์อาหารฮาลาลเพือ่จำาหน่ายใน
อนิโดนเีซยีและส่งออกไปยงัตลาดโลกในนามอาเซยีน เนือ่งจากอนิโดนเีซยีมปีระชากรทีเ่ป็นมสุลมิมาก
ที่สุดในโลก และเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประชาชนมีกำาลังซื้อสูง อีกทั้งการลงทุนในอินโดนีเซีย 
ควรดำาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยให้รัฐบาลเจรจาเพื่อผ่อนคลายเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบที่เข้มงวด 
และควรลงทุนเป็นคลัสเตอร์ คือ อินโดนีเซียมีวัตถุดิบ แรงงาน การแปรรูปอย่างง่าย ดังนั้น นักลงทุน
ควรมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งองค์ประกอบธุรกิจ
ต่างๆ ท่ีผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เน้นอุตสาหกรรมเกษตร ใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ซึ่งอินโดนีเซีย
ยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
ประมง และอาหาร

 2) มำเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ไทยได้เปรียบด้านพื้นที่เหมาะสมทำาการเกษตร
มากกว่ามาเลเซีย โดยมีพื้นที่การเกษตรมากกว่ามาเลเซียถึง 3 เท่า รวมถึงแรงงานเกษตรของไทยมี
มากกว่ามาเลเซยี ลกัษณะภมูอิากาศของมาเลเซยีมคีวามคล้ายคลงึกับภาคใต้ของไทย แต่มาเลเซียได้รบั
อทิธพิลลมมรสมุจากมหาสมุทรอนิเดียและทะเลจีนใต้ จึงมผีลทำาให้อุณหภูมไิม่สงู มฝีนตกเกือบตลอดปี 
และมีปริมาณนำ้าฝนมากกว่าไทย ซึ่งไทยยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และขยายความ
รนุแรงมากข้ึน ด้านระบบชลประทานเพือ่การเกษตรท้ังไทยและมาเลเซียต่างวางระบบชลประทานเพือ่
การเพาะปลูก ซึ่งไทยมีการบริหารจัดการนำ้า แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ส่วนมาเลเซีย
นอกจากจะมีการสนับสนุนระบบนำ้าเพื่อการเกษตรแล้วยังสนับสนุนปัจจัยการผลิตในสินค้าสำาคัญ เช่น 
ข้าว เพื่อผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศลดภาระการนำาเข้าข้าวจากต่างประเทศ

 การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซยี มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ ซ่ึงมาเลเซียเป็น
ตลาดสำาคัญในการส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง และข้าว แต่ไทยยังขาดดุลการค้ามาโดย
ตลอด เนื่องจากไทยมีการนำาเข้าสินค้าอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ นำ้ามันดิบ 
และเคมีภัณฑ์ และผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการแข่งสินค้าเกษตร (RCA) 
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ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสูงกว่ามาเลเซีย ทั้งสินค้าเกษตรในตลาดโลก และตลาดอาเซียน 
เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรในตลาดโลกและอาเซียน ไทยครองตลาดได้มากกว่ามาเลเซีย 
ส่วนการเปรยีบเทยีบในพชืเศรษฐกจิสำาคญัทัง้ยางพารา และปาล์มนำา้มนัด้วยวธิกีารวเิคราะห์จากเมทรกิซ์
ความเจรญิเติบโตและส่วนครองตลาด (BCG Matrix) พบว่า ยางพาราไทยมอีตัราการเจรญิเตบิโตสงูกว่า
มาเลเซยี และไทยมีส่วนแบ่งตลาด ในปี 2556 ถงึร้อยละ 35.36 ของตลาดสนิค้ายางพาราโลก มาเลเซยี
มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 9.58 แต่สินค้าปาล์มนำ้ามัน มาเลเซียมีศักยภาพมากกว่าไทยค่อนข้างมาก 
ในปี 2556 มีส่วนแบ่งตลาดปาล์มนำ้ามันถึงร้อยละ 36.94 ในตลาดโลกรองจากอินโดนีเซีย ซึ่งไทยมี
ส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 1.30

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ จากการที่ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นผู้นำา
ในการผลติยางพาราของโลก และรวมตัวกนัเป็นองค์การยางธรรมชาตริะหว่างประเทศ (International 
Natural Rubber Organization : INRO) และสมาชิกอาเซียนอื่น ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ 
และเวียดนาม ที่ผลิตยางพาราเช่นกัน จึงควรขยายความร่วมมือด้านยางพารากันทั้งอาเซียนในการ
บริหารจัดการยางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพ่ือให้อาเซียนเป็นผู้นำาการค้ายางพาราของโลก 
นอกจากนี้ จากการที่การผลิตข้าวภายในประเทศของมาเลเซียยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค 
จึงจำาเป็นต้องนำาเข้าข้าวจากไทย รัฐบาลไทยจึงควรเจรจากับ BERNAS ของมาเลเซีย เพื่อทำาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of understanding : MOU) ให้การค้าข้าวทีเ่กิดความเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการร่วมกันผลักดันให้อาเซียนให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของโลกที่มีมาตรฐาน
เดยีวกนัทัง้อาเซยีน ท้ังนี ้จากการทีก่ระแสความต้องการสนิค้าเกษตรทีป่ลอดภัย เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
โดยท้ังไทยกับมาเลเซยีต่างมกีารส่งเสรมิการผลติสนิค้าเกษตรอินทรีย์เหมอืนกัน ดงัน้ันจึงควรร่วมมอืกัน
ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอินทรีย์   

 3) ฟิลิปปินส์ ผลการศึกษาพบว่า ไทยมีศักยภาพทางการเกษตรมากกว่าฟิลิปปินส์ 
โดยมปัีจจยัทีเ่อ้ืออำานวยมากกว่า ทัง้ทางด้านภมูปิระเทศ  ภูมอิากาศ  โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ เทคโนโลยี
การผลิตและแปรรูป ในขณะที่ฟิลิปปินส์มีพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างจำากัด และตั้งอยู่ในบริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบจากมรสมุบ่อยครัง้ ก่อให้เกดิความเสยีหายทางด้านการเกษตร รวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ 
ส่งผลให้การพฒันาศกัยภาพของฟิลปิปินส์เป็นไปอย่างล่าช้า นอกจากน้ีฟิลปิปินส์มีจำานวนประชากรมาก 
และยงัไม่สามารถผลติอาหารได้เพยีงพอต่อความต้องการบรโิภคเน่ืองจากภยัธรรมชาต ิเช่น ข้าว ทำาให้
ฟิลิปปินส์ยังต้องนำาเข้าข้าว รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เช่น นำ้าตาล เป็นต้น  

 ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการแข่งสินค้าเกษตร พบว่า
ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) สูงกว่าฟิลิปปินส์ ทั้งสินค้าเกษตรในตลาดโลก และตลาด
อาเซียน เนื่องจากไทยครองส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรในตลาดโลกและอาเซียนได้มากกว่าฟิลิปปินส์ 
แต่อย่างไรก็ตาม ฟิลปิปินส์เริม่มคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบเพิม่มากขึน้ และจากการวเิคราะห์จาก
เมทริกซ์ความเจริญเติบโตและส่วนครองตลาด (BCG Matrix) ปี 2556 พบว่าการส่งออกสินค้าเกษตร
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ไทยไปตลาดโลกและตลาดอาเซียน เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า อยู่ในตำาแหน่งทำาเงิน 
คือมีส่วนครองตลาดสูง แต่อัตราการเจริญเติบโตตำ่า ดังนั้นไทยจึงควรรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ 
ในทางตรงกันข้ามฟิลิปปินส์มีส่วนครองตลาดตำ่า แต่อัตราการเจริญเติบโตสูง ส่วนการเปรียบเทียบ
การส่งออกสินค้าเกษตรที่สำาคัญของทั้งสองประเทศ คือ ปลาทูน่า ในตลาดโลก ด้วยวิธีการวิเคราะห์
จากเมทริกซ์ความเจริญเติบโตและส่วนครองตลาด (BCG Matrix) พบว่า ไทยเป็นผู้ส่งออกปลาทูน่า
รายใหญ่ของโลก และเป็นสินค้าทำาเงินของไทย โดยไทยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 32.63 ในขณะที่
ฟิลิปปินส์เริ่มมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 6.88 และการเจริญเติบโตเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดของสินค้าทูน่า แม้ไทยจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ แต่ไทยต้องนำาเข้าปลาทูน่ามาเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต ในขณะที่ฟิลิปปินส์สามารถจับปลาทูน่าจากทะเลมาเป็นวัตถุดิบจึงมีความเสี่ยงด้านการ
ขาดแคลนวัตถุดิบน้อยกว่าไทย

 อย่างไรก็ตาม ไทยมีศักยภาพทางการเกษตรมากกว่าฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์เริ่มมี
การพัฒนามากขึ้น และมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าเกษตรต่างชนิดกันกับไทย เช่น ไทยมีศักยภาพ
ในการส่งออกสินค้าข้าว ยางพารา มันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า แต่ฟิลิปปินส์
มีศักยภาพในการส่งออกกล้วย สับปะรด และนำ้ามันมะพร้าว เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะจากการศกึษา ฟิลปิปินส์เป็นตลาดใหญ่ทีย่งัมคีวามต้องการนำาเข้าสนิค้า
เกษตรหลายชนิด เช่น ข้าว เนื้อไก่ เนื้อหมู และข้าวโพด ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่การขยายตลาดส่งออก
ของไทย แต่ขั้นตอนในการขออนุญาตนำาเข้าสินค้าค่อนข้างยุ่งยาก และกรณีสินค้าเกษตรจะต้องมีการ
วเิคราะห์ความเส่ียงของโรคและแมลงทีจ่ะตดิไปกบัผลไม้ หรอื Pest Risk Analysis (PRA) เพือ่ให้ผลไม้
ไทยสามารถเข้าไปจำาหน่ายในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นทัง้ปริมาณและชนิดสินค้า ซึง่ไทยควรเร่งหาแนวทาง
ดำาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนนักลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรที่จะเข้าไปลงทุน ควรศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมด้านกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งรสนิยมของชาวฟิลิปปินส์ สำาหรับสินค้าเกษตรที่มี
โอกาสการลงทุนในฟิลิปปินส์ ได้แก่ การแปรรูปสินค้าประมง และการทำาปศุสัตว์แบบครบวงจร
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	 2.	การวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร	
 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร ได้วเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มสนิค้าเกษตร ตลอดจน
จัดทำารายงานภาวะการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบ
การตดัสนิใจเชงินโยบาย และผู้เกีย่วข้องใช้ในการดำาเนินงาน เช่น จัดทำายทุธศาสตร์สนิค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์และปัญหาทีเ่กิดขึน้ นอกจากนี ้ ยงัเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อ
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างต่อเนือ่ง เช่น นำา้ท่วม การระบาดของโรคและแมลง โดยวเิคราะห์
และรายงานสถานการณ์สนิค้าเกษตรสำาคญัรายสปัดาห์ รายเดือน และรายปี ดงัต่อไปนี้

 สนิค้าพชื เช่น ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ถัว่ลสิง ปาล์มนำา้มนั ยางพารา 
อ้อยและนำ้าตาล มันสำาปะหลัง สับปะรด กาแฟ ผักและผลไม้
 สินค้าปศุสัตว์ เช่น สุกร โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ ไข่เป็ด
 สินค้าประมง เช่น กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำา ปลาทูน่า ปลาหมึก ปลาป่น ปลานิล 
ปลาช่อน ปลาดุก เป็นต้น

 กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ มีดังนี้
 1)  รายสปัดาห์ นำาเสนอ 2 ลกัษณะ ได้แก่ ข่าวเผยแพร่ทาง Website ของสำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th และเอกสารรายงานเสนอที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (Morning Talk)
 2) รายเดือน นำาเสนอ 2 ลักษณะ ได้แก่ วารสารเศรษฐกิจการเกษตร และเอกสาร
รายงานเสนอที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3) รายปี นำาเสนอเป็นเอกสารสถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำาคัญ เพื่อ
ประกอบการสัมมนาประจำาปีของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเผยแพร่ทาง Website ของ
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th
 4)  บทความเผยแพร่ผ่านส่ือส่ิงพมิพ์ และ Website ของสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร
http://www.oae.go.th
 5)  กระทู้ / ข้อหารือ / เสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ
 6)  รายงานสรปุสถานการณ์การผลติและการตลาดสนิค้าเกษตร และผลกระทบจาก
ปัจจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 7) รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อประกอบการจัดทำา
ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร
 

	 3.	การแก้ ไขป�ญหาสินค้าเกษตร	
 จากการตดิตามและวเิคราะห์ สถานการณ์การผลติ การตลาด และราคาสนิค้าเกษตร 
จะทำาให้ทราบแนวโน้มปัญหาการผลิตและการตลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถเสนอแนะ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรได้ทันท่วงที 
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 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท้ังในส่วนกลางและเขตมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตรทีส่ำาคญัโดยสำานกังานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลางมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรในระดับนโยบายในการประชุมเพื่อหารือเสนอแนะแนวทาง / มาตรการการแก้ไขปัญหา
สนิค้าเกษตร ส่วนสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขตในภูมภิาคจะนำาแนวทาง/มาตรการการแก้ไขปัญหา
สนิค้าเกษตรไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ทีแ่ละสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยบูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
ในพืน้ทีท่ัง้ในสงักดัและนอกสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูป้ระกอบการภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา 
และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะการผลิต การตลาดและผันแปรตามฤดูกาล และสภาพพื้นที่ 
โดยผลการดำาเนินงานที่สำาคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 3.1 กำรป้องกันแก้ไขปัญหำล�ำไย สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตได้มีส่วนร่วม
เป็นคณะทำางานสำารวจข้อมลูไม้ผลเศรษฐกจิภาคเหนือทัง้ 8 จังหวัด โดยดำาเนินการจัดทำาข้อมลูประมาณ
การผลติลำาไยต้ังแต่ช่วงต้นฤดกูารผลิตประมาณเดอืนพฤศจิกายน - ธนัวาคม และจัดทำาแผนปฏบิตังิาน
กำาหนดแนวทางการจดัทำาข้อมลูและการประมาณการผลติ นอกจากน้ี  ยงัร่วมในคณะทำางานเฉพาะกจิ
เพือ่ติดตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานตามโครงการป้องกนัแก้ไขปัญหาลำาไย ปี 2557 เพือ่รวบรวม
ข้อมูล และสรุปรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ให้คณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้
ภาคเหนือ และคณะทำางานฯ ทราบ รวมทั้งยังมีบทบาทในการร่วมแก้ไขปัญหาลำาไย ผ่านกิจกรรมการ
ขบัเคลือ่นโครงการยกระดบัการแข่งขนัสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและสร้างมลูค่าเพิม่ ตามยทุธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรกลุ่มจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 สูก่ารปฏบัิตหิลายระดบั ได้แก่ กิจกรรมเชือ่มโยง
การตลาดระหว่างผลิตและผู้ค้ากับตลาดปลายทาง 12 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย นครพนม  
ชลบุรี ระยอง ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา (หาดใหญ่) ตรัง กระบี่ และภูเก็ต ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์การบริโภคในรูปแบบใหม่  

 3.2  กำรพฒันำข้ำวหอมมะล ิสำานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขตได้มส่ีวนร่วมแก้ไข
พฒันาข้าวหอมมะลผ่ิานโครงการพฒันาข้าวหอมมะลทิุง่สมัฤทธิแ์บบบรูณาการจังหวัดนครราชสมีาเพือ่
สนองตอบต่อการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์หลักของจังหวดันครราชสมีาในการพฒันาพชืเศรษฐกิจ  ซึง่ข้าว
ในเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 5 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอพิมาย โนนสูง  จักราช 
ชุมพวง และเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเม่ือก่อนเคยเป็นพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันสภาพพื้นท่ี
ได้เปลี่ยนแปลงไป คอื ดนิเคม็ นำ้าท่วม แห้งแล้ง โดยสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขตได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการโครงการฯ ให้ดำาเนนิการช้ีแจงภาพรวมของโครงการฯ จัดประชมุคณะทำางานโครงการ
ระดับจังหวัด สำารวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเป็นวิทยากรในการเพิ่ม
ศักยภาพเกษตรกรและติดตามประเมินผลโครงการ 

 3.3 กำรพฒันำสบัปะรด สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตได้มส่ีวนร่วมแก้ไขพฒันา
สับปะรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับมอบหมายให้จัดทำายุทธศาสตร์สับปะรดภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืตอนบน (หนองคาย  บงึกาฬ  เลย และนครพนม) ปี 2558 – 2562 ภายใต้การบรหิารจดัการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสับปะรดผลสดและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการ
วเิคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกร่วมกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยในยทุธ์ศาสตร์ดงักล่าวได้
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กำาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตสับปะรดคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ” ประกอบด้วย 3 พันธกิจ
คือ 1) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต ด้านการตลาดแก่เกษตรกรและจัดระบบ
การผลติทีเ่หมาะสม 2) การส่งเสรมิและสนบัสนนุการจัดตัง้กลุม่สหกรณ์การเกษตรและกลุม่เกษตรกรที่
เข้มแข็งให้สามารถต่อรองราคาซ้ือขายผลผลิตและราคาปัจจัยการผลติได้ และ 3) การพฒันาผลติภณัฑ์
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ ส่วนกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ ดงันี ้กลยทุธ์ที ่1 ด้านเพิม่ประสทิธิภาพและพฒันาคณุภาพการผลติ โดยกำาหนด
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทางเศรษฐกจิสำาหรบัการปลูกสับปะรด (Zoning) บรโิภคสด และสบัปะรดโรงงาน รวมทัง้
ภาครัฐสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามขบวนการ GAP ตลอดจนตรวจสอบและให้การรับรอง 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านเพ่ิมมูลค่าและการแปรรูป สนับสนุนการนำาสับปะรดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
กลยทุธ์ที ่3 ส่งเสริมการสร้างตราสนิค้า (Brand) และประชาสมัพนัธ์สบัปะรดในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ตอนบนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาด โดยจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ที่เข้มแข็ง
เพื่อบริหารจัดการการผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ มีอำานาจต่อรองทั้งด้านราคาผลผลิตและ
ปัจจัยการผลิต และกลยุทธ์ที่ 4 ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด โดยวิจัยและ
พฒันาพนัธุท์ีดี่มีคณุภาพทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาด ให้ผลผลิตต่อไร่สงู ทนทานต่อโรคและ
แมลงศตัรพูชื โดยแยกเป็นพนัธ์ุเพือ่การบรโิภคสดและเพือ่การแปรรปู และวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ
ที่ใช้สับปะรดเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต ซึ่งสำานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 จังหวัด 
ได้นำาแผนงาน/โครงการพฒันาและแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัสบัปะรดภายใต้ยทุธศาสตร์สบัปะรดภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนบนเสนอรับจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดเพื่อดำาเนินกิจกรรมแก้ไขและพัฒนา
สับปะรดในพื้นที่ต่อไป

 3.4 กำรป้องกันแก้ไขปัญหำผลไม้ตะวันออก สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต
ได้มีส่วนร่วมดำาเนนิการ ในมาตรการบริหารจดัการคณุภาพผลผลติโดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาผลไม้
เมือ่มโีครงการฯ เทยีบกบัราคามาตรฐานกลางและต้นทนุการผลติในช่วงทีผ่ลผลติออกสูต่ลาดมาก โดย
ได้มกีารติดตามสถานการณ์ราคาเงาะโรงเรยีนตะกร้า ทเุรียนพนัธุห์มอนทอง มังคดุและลองกองของจงัหวดั
จนัทบุร ีตราดและระยอง นอกจากนี ้ยงัได้ดำาเนนิการติดตามความพงึพอใจของผูท่ี้เกีย่วข้องทัง้เกษตรกร 
ผูซ้ื้อ ผูข้าย และเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่ป็นฝ่ายอำานวยการในมาตรการกระจายผลผลติออกนอกแหล่งผลติของมงัคดุ
และลองกอง และกิจกรรมเสรมิสภาพคล่องในการซือ้ขายผลไม้ให้กบัองค์กรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ รวมทัง้
มาตรการส่งเสรมิการแปรรปู และมาตรการประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิการบรโิภคผลไม้

 3.5 กำรฟนฟนูำข้ำวร้ำงในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขตได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำาเภอของจังหวัดสงขลา 
(อำาเภอเทพา  นาทวี  จะนะ  และสะบ้าย้อย) เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูก
ข้าวได้อย่างมีประสทิธิภาพและเพยีงพอต่อการบรโิภค  และเพือ่ให้มรีายได้เพิม่ขึน้จากการทำานาควบคู่
ไปกบัการประกอบอาชพีอืน่ได้อย่างยัง่ยนื โดยได้ดำาเนนิการสมัภาษณ์เกษตรกร จำานวน 150 ราย ผูเ้ข้าร่วม
โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โดยมีประเด็นและตัวชี้วัด คือ    
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  1) สภาพแวดล้อม (Evaluation Context) ความเหมาะสมของพื้นที่ดินของ
เกษตรกร มคีวามเหมาะสมร้อยละ 92.67 เกษตรกรส่วนใหญ่รบัทราบถึงวตัถปุระสงค์ของโครงการร้อยละ
98.67 แต่เกษตรกรไม่รับทราบถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้มีรายได้ เพิ่มข้ึนจากการทำานาควบคู่ไปกับการ
ประกอบอาชีพอื่นได้อย่างยั่งยืน ร้อยละ 54.67  

  2) ปัจจัยนำาเข้า (Input Evaluation) มีการประชุมสัมมนาชี้แจงและอบรม
เกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ปริมาณความต้องการ
พันธุ์ข้าวที่ได้รับเพียงพอกับความต้องการร้อยละ 96.00 และเกษตรกรได้รับพันธุ์ข้าวที่โครงการแจก
ตรงกับความต้องการของเกษตรกร ร้อยละ 65.33  

  3)  กระบวนการ (Process Evaluation) เกษตรกรร้อยละ 98.21 มคีวามเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ 

  4) ผลผลิต (Product Evaluation) การนำาความรู้จากการอบรมและปัจจัย
การผลิตไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรได้นำาความรู้ไปใช้ ร้อยละ 62.00 โดยเกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตข้าวลดลง ร้อยละ 47.82 สำาหรับการกระจายผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรกรร้อยละ 99.33 ส่วนใหญ่ไม่ขายผลผลิต เน่ืองจากเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนโดยจะ
เก็บไว้บริโภคในปีถัดไป ส่วนพื้นที่นาของที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.14 ไร่
และผลผลิตเฉลี่ยต่อครัวเรือน 1,126.90 กิโลกรัม ส่วนความยั่งยืนของเกษตรกรจะทำานาในเขตพื้นที่
ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรทำานาต่อคิดเป็นร้อยละ 77.33 เน่ืองจากทำานาไว้เพื่อเก็บไว้บริโภคเอง
ส่วนเกษตรกรประสบภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 67.33 ทั้งน้ี 
จากการประเมินผลโครงการพบว่า โครงการน้ีควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 4.	การดำาเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ�่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ	

 กองทุนปรบัโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศ 
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้าในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ
การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร และการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่
ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ 

 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน กองทุนฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ มากที่สุด สำาหรับในปี 2557 มีโครงการ
ทีเ่สนอขอรบัเงนิสนบัสนนุจากเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และพฒันาคุณภาพสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
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จำานวน 7 โครงการ จำาแนกเป็นสนิค้าโคเนือ้ 2 โครงการ สนิค้าโคนม 2 โครงการ สนิค้าส้ม 1 โครงการ 
สนิค้ามะพร้าว 1 โครงการ และสนิค้าปาล์มนำา้มนั 1 โครงการ ซึง่คณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ ได้พิจารณา
ความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว 3 โครงการ โดยได้อนุมตัเิงนิสนับสนนุรวมทัง้สิน้ 98,602,100 บาท ดงันี้

 1) โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตมะพร้ำวพันธุ ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เพื่อลด 
ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ AFTA คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
26 ธันวาคม 2556 สนับสนุนเงินจำานวน 9,247,000 บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำาไปช่วยเหลือ
เกษตรกร 250 ราย โดยจัดทำาแปลงสาธิตการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าที่ต้นมีอายุมากกว่า 
40 ปีข้ึนไป และการดูแลรักษาสวนท่ีถูกทำาลายจากแมลงศัตรูมะพร้าว ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รายละ 2 ไร่ รวมพื้นที่ 500 ไร่ คาดว่า
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 20 หลังจากปลูกปีที่ 10  
โดยมะพร้าวสามารถให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ 4 – 7 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ และจะให้ผลผลิตสูงต้ังแต ่
ปีที่ 12 – ปีที่ 60 ซึ่งทำาให้มีผลตอบแทนคุ้มค่า ไม่ตำ่ากว่า 78 ล้านบาท

 2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพฟำร์มโคนมของสมำชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับ
การแข่งขนัจากการเปิดการค้าเสร ีFTA คณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ มมีต ิเมือ่วันที ่28 มนีาคม 2557 
อนมุติัจดัสรรเงนิจำานวน 77,690,000 บาท ให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์โคนมวงันำา้เยน็ พฒันา
ศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพนำ้านมดิบ จากการ
ผลิตแบบเดิมเป็นระบบการรดีด้วยเครือ่งรดีระบบปิด เพือ่ลดการปนเป้ือน และการเกบ็รกัษานำา้นมดบิ
ด้วยระบบคลูเลอร์แทง็ก์ สร้างฟาร์มโคนมต้นแบบทีม่ศีกัยภาพในการผลติ และยกระดบัการเลีย้งโคนม
ให้เป็น Smart Farm เพือ่ประกันคุณภาพการเลีย้งโคนมให้ได้มาตรฐาน จัดระบบการขนถ่ายอาหารสตัว์ 
และการรับนำ้านมดิบจากฟาร์มด้วยระบบ Logistic System เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งและลดการสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในระดับสหกรณ์ 

 3) โครงกำรเพิ่มมูลค่ำเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภำพ (Premium) เพื่อรองรับ 
ตลำด AEC คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 อนุมัติเงินจำานวน 
11,665,100 บาท ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำากัด ดำาเนินการเพิ่มมูลค่า
เนื้อโคขุนเกรดคุณภาพที่มีไขมันแทรกน้อย ให้มีไขมันแทรกเพิ่ม ทำาให้จัดจำาหน่ายเนื้อชิ้นส่วนรองและ
ชิ้นส่วนหลักรวดเร็วขึ้น เป็นการลดภาระการสต็อกสินค้า และเป็นการนำานวัตกรรมและงานวิจัยของ
ประเทศมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยในเชิงพาณิชยกรรม โดยมี 
เป้าหมายการนำาเนือ้ช้ินส่วนหลักและช้ินส่วนรองมาผลติเน้ือโคฉดีไขมนัแทรกปีละ 20 ตนั ทำาให้สมาชกิ
สหกรณ์ฯ มีตลาดจำาหน่ายได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง และได้ราคาสูงขึ้น สามารถส่งออกเนื้อโคขุนคุณภาพ
ท่ีมีไขมันแทรกตามความต้องการของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีการสร้างเครือข่าย 
เชือ่มโยงเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือครบวงจรต้ังแต่เกษตรกร ผูเ้ลีย้งโคเนือ้เครอืข่ายต้นนำา้ (เลีย้งแม่โคผลติลกู)  
กลางนำา้ (เลีย้งโคก่อนขนุ) และปลายนำา้ (เล้ียงโคขนุ) ทำาให้ระบบเครอืข่ายการเลีย้งโคเน้ือของเกษตรกร
มีความมั่นคงมากขึ้น 
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ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 ความม่ันคงอาหารเป็นประเด็นสำาคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เกิด
วิกฤตด้านอาหารในปี 2550 ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงการมีอาหารเพียงพอต่อความต้องการบริโภค 
ทกุภาคส่วนจงึเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความม่ันคงอาหารร่วมกันทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค และ
ระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง
 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร มีบทบาทในการเป็นผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม
ประชมุในเวทรีะหว่างประเทศในระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายภาคเกษตรและความมัน่คงอาหาร
ของไทย โดยส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารในเวทีโลก และเข้าร่วมเสนอท่าที นโยบาย 
และความสำาเรจ็  ในการดำาเนนิการด้านความมัน่คงอาหารของไทยในหลายกรอบความร่วมมอืทีส่ำาคญั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic  
Cooperation: APEC) กรอบความร่วมมือภายใต้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  
(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) และการดำาเนินงานตาม
ความตกลงแอปเทอร์ (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement : APTERR) 
ในปี 2557 ดังนี้

1.	กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก	(Asia-Pacific	Economic	Cooperation:	
APEC)
 เอเปคก่อต้ังขึ้นในปี 2532 เพื่อเป็นเวทีหารือทางเศรษฐกิจและการค้าและตอบสนองความ
จำาเป็นในการพ่ึงพากันของเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เพ่ิมมากขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม 
การเปิดเสรกีารค้าและการลงทนุ บนพืน้ฐานของฉนัทามตแิละความสมคัรใจ โดยประกอบด้วยสมาชกิ 
21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป (ไต้หวัน) ไทย 
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 
 ภายใต้ความร่วมมือในกรอบเอเปคได้ครอบคลุมสาขาเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศกึษา เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืทางวชิาการด้านการเกษตรและความมัน่คงอาหารใน
ภมูภิาค โดยผ่านกลไกการทำางานของกรอบเอเปค ดงัน้ี 1) คณะท�ำงำนด้ำนควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร
ด้ำนกำรเกษตร (Agricultural Technical Cooperation Working Group : ATCWG) เพือ่เป็น
เวทหีารอืและดำาเนนิโครงการทางวชิาการด้านการเกษตรและความมัน่คงอาหาร ตลอดจนแลกเปลีย่น
ความรูแ้ละประสบการณ์ของบคุลากรด้านการเกษตรร่วมกับสมาชกิเอเปคในการเพิม่ขดีความสามารถ
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงอาหารของภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง 
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และ 2) หุ้นส่วนเชิงนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงอำหำร (Policy Partnership on Food Security : 
PPFS) ซึง่เป็นกลไกการทำางานด้านความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน เพ่ือร่วมกันกำาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับความม่ันคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเปค โดยสมาชิกเอเปคได้ร่วมกันจัดทำาแผนเพื่อบรรลุ
ความมัน่คงอาหารของเอเปคในปี 2020 ฉบับปี 2014 (APEC Food Security Road Map towards 2020 
Version 2014) และการจัดทำาแผนการดำาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริม
ความมั่นคงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงปี 2014 - 2020 (APEC Food Security Business Plan
: 2014 - 2020)

 กำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรภำยใต้เวทีใหญ่ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ทีผ่่านมาได้มกีารจดัประชุมรฐัมนตรว่ีาด้วยความมัน่คงอาหารเอเปคเพ่ือสร้างเสริมความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก รวม 2 ครั้ง (ครั้งท่ี 1 จัดข้ึนใน
ปี 2553 ณ เมืองนิอกิาตะ ประเทศญีปุ่น่ และครัง้ที ่2 จดัขึน้ในปี 2555 ณ เมอืงคาซาน ประเทศรสัเซีย) 
และล่าสดุสาธารณรัฐประชาชนจนีได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชมุฯ ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่19 กันยายน 2557 
ณ กรุงปักกิ่ง 

 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เน้นยำ้าความสำาคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคและ
ส่งเสริมความมั่นคงอาหารของประเทศสมาชิกเอเปค ภายใต้ แนวคิดหลัก “เสริมสร้างความร่วมมือใน
กรอบภมูภิาคและส่งเสรมิความมัน่คงอาหาร” (Strengthen Regional Cooperation, Promote Food 
Security) และที่ประชุมได้ร่วมรับรองปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค โดยมีประเด็น
สำาคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมผลิตภาพทางการเกษตรและการผลิตอาหารด้วยพื้นฐานทางนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 2) ปรับปรุงการจัดการภายหลัง
การเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียอาหาร และ 3) สร้างความเข้มแข็งความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงอาหาร ซึ่งปฏิญญาปักก่ิงว่าด้วยความมั่นคงอาหาร เอเปคจะเป็นแนวทางให้แต่ละ
เขตเศรษฐกิจนำาไปเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอาหารอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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 ทัง้นี ้คณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดนิทางเข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรว่ีาด้วย
ความมัน่คงอาหารเอเปค ครัง้ที ่3 และการประชมุทีเ่กีย่วข้อง (ระหว่างวนัที ่15 - 19 กนัยายน 2557) โดย
นำาเสนอท่าทีของไทยว่า ความมั่นคงอาหารเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดบัโลก และได้ชปูระเดน็ความสำาเรจ็ในการดำาเนินการด้านความมัน่คงอาหารของไทยทีไ่ด้น้อมนำา
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมาเป็นแนวทางปฏบิตั ิมีการส่งเสรมิการใช้ปัจจัยการผลติ
ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาว่าด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียอาหาร และการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ดำาเนินการร่วมกับองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาตแิละผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน เพือ่ลดการสญูเสยีอาหารเหลอืทิง้ตลอดห่วงโซ่อาหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่สมาชิกเอเปคให้ความสำาคัญ คือ การลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อาหาร
ซึง่ถือเป็นช่องทางหนึง่ของไทยในการแสดงบทบาทนำาในประเดน็สากลทีเ่กีย่วกบัการเกษตรและอาหาร

2.	กรอบองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (Food	and	Agriculture	Organization	
of	the	United	Nations:	FAO)
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิเป็นองค์การชำานญัพเิศษ (Specialized Agency of the 
United Nations) ขององค์การสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2488 (ค.ศ. 1945) มีสำานักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ปัจจุบันมีสมาชิก 194 ประเทศ สมาชิกสมทบ 2 ประเทศ กับ 1 องค์กร 
(EU) กลไกการทำางานของเอฟเอโอ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การประชุมสมัชชา ซึ่งจะมีการจัด
ประชุม 2 ปี/ครั้ง (2) การประชุมสภามนตรี ซึ่งจะมีการจัดประชุม 2 ปี/5 ครั้ง และ (3) สำานักงานเลขาธิการ 
ภายใต้สภามนตรีของเอฟเอโอ โดยจะแบ่งออกเป็น 8 คณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการความมั่นคง
อาหารโลก (Committee on World Food Security : CFS) เป็นเวทีการประชุมของเอฟเอโอ ที่เกี่ยวกับ
ความม่ันคงด้านอาหารของโลก และการตดิตามผลการดำาเนนิงานตามปฏญิญาของการประชมุสดุยอดอาหาร
โลก (World Food Summit: WFS) เมื่อปี 2539 และ World Food Summit : 5 years later (WFS+5) 
เมื่อปี 2545 เพื่อขจัดความยากจนหิวโหยของประชากรโลก ซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจำาทุกปีที่กรุงโรม 
ในส่วนของประเทศไทย สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยที่เข้าร่วม
การประชุมมาอย่างต่อเนื่อง
 ในปี 2557 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก 
ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2557 ณ สำานักงานใหญ่เอฟเอโอ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดย
คณะกรรมกำรซีเอฟเอส ได้รับรองหลักกำรกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบทำงกำรเกษตรและระบบอำหำร 
และสมำชิกซีเอฟเอส ได้รับทรำบร่วมกันว่ำ เป็นหลักกำรโดยสมัครใจและไม่มีข้อผูกพันทำงกฎหมำย 
คณะกรรมการฯ ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสนบัสนนุการนำาหลกัการไปใช้ปฏบิตัต่ิอไป โดยสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร
ได้แสดงท่าทีไทยซ่ึงเน้นยำ้าในเร่ืองเป็นหลักการโดยสมัครใจและไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย และควรนำาไปใช้
ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายภายในประเทศตามความเหมาะสม และเห็นว่าประเทศกำาลัง
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พฒันาควรเสรมิสร้างขีดความสามารถเพือ่รองรบัผลกระทบจากการปรบัตวัต่อสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง 
(Climate change adaptation) 
 คณะกรรมการซีเอฟเอส ยังได้รับทราบรายงานสถานะความไม่มั่นคงอาหารโลกประจำาปี 2557      
โดยระบุจำานวนผู้ขาดสารอาหารท่ัวโลก 805 ล้านคน ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับประเทศไทยมี
จ�ำนวนผูข้ำดสำรอำหำร จ�ำนวน 4.6 ล้ำนคน คดิเป็นร้อยละ 6.8 ของประชำกรท้ังหมดของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ในการลดจำานวนผู้อดอยากหิวโหยจำาเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันในเรื่องการลงทุน
ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน การเพิม่ผลิตภาพทางการเกษตร การเข้าถงึปัจจัยการผลติ ทีด่นิ บรกิาร 
เทคโนโลยี และตลาด การส่งเสริม การพัฒนาชนบท การคุ้มครองทางสังคมสำาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
รวมทั้งการสร้างความยืดหยุ่นให้พร้อมรับภัยพิบัติ และการดำาเนินการด้านโภชนาการ นอกจากน้ี 
มกีารหารอืโต๊ะกลมเกีย่วกบัรายงานของคณะผู้เช่ียวชาญระดบัสงู ประจำาปี 2557 จำานวน 2 ฉบบั ได้แก่ 
1) รายงานการสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้งในบริบทของระบบอาหารที่ยั่งยืน และ 2) รายงาน
การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าที่ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ รวมทั้งได้มีการรับรอง
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารและโภชนาการของโลก ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 2014) ซึ่งได้บรรจุ
ข้อเสนอแนะจากรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูง จำานวน 2 ฉบับ คือ 1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
เชือ้เพลงิชวีภาพและความมัน่คงอาหาร และ 2) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการลงทนุให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เพื่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ
 จากการเข้าร่วมประชมุในปีนี ้สำานกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรยีมความ
พร้อมในการเผยแพร่หลกัการการลงทนุอย่างรบัผดิชอบ
ทางการเกษตรและระบบอาหารให้หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้น
ให้ผูมี้ส่วนได้เสยีสามารถนำาหลกัการไปใช้ปฏิบตัไิด้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังร่วมกับเอฟเอโอ ประจำาภูมิภาค
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เอเชียและแปซิฟิก และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดำาเนินโครงการรณรงค์
ที่มีชื่อว่า “Save Food Network in Thailand (SFNET)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างความตระหนักถึง 
พฒันาแนวทางเชิงกลยทุธ์และการดำาเนนิการ และสนับสนนุการลดการสญูเสยีอาหารและอาหารเหลอืทิง้
ในประเทศไทย
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลกเป็นการแสดงว่า ไทยให้ความสำาคัญ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหาร และพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือร่วมกับภูมิภาคและ
องค์กรต่างๆ ต่อไป

3.	กรอบความตกลงองค์กรสำารองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม	หรือ	กรอบความตกลงแอปเทอร์	
(ASEAN	Plus	Three	Emergency	Rice	Reserve	Agreement	:	APTERR)
 ควำมตกลงแอปเทอร์ เป็นกรอบและแนวทางในการดำาเนินงานท่ีประเทศสมาชิกตกลงร่วมกัน
เพื่อสำารองข้าวไว้ช่วยเหลือกันในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากธรรมชาติและ
ให้ความช่วยเหลอืเพือ่มนษุยธรรมด้วยการทำาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยประเทศสมาชกิร่วมกันกำาหนด
ปริมาณทีจ่ะสำารองไว้ จำานวน 787,000 ตนั และการบรจิาคข้าวแบบให้เปล่า ซึง่ประเทศสมาชกิบรจิาค
ตามความสมัครใจให้สำานักเลขานุการแอปเทอร์ (APTERR Secretariat) ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำาไปบริหารจัดการภายใต้การกำากับดูแลของ
คณะมนตรีถาวร (APTERR Council) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกประเทศละ 1 คน 
ทั้งนี้ การสำารองข้าวในกรณีฉุกเฉินนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับภูมิภาคโดยไม่
กระทบต่อการค้าข้าวในตลาดปกต ิตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดแคลนอาหารใน
กลุ่มประเทศสมาชิก 

 บทบำทของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

 สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตรมบีทบาทในการสนับสนุนการดำาเนินงานของสำานักเลขานุการแอปเทอร์ 
และรับผิดชอบหลักในการเป็นหน่วยงานประสานแอปเทอร์ของประเทศไทย (Thailand’s APTERR 
Coordination Agency) โดยทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน
ตามความตกลงแอปเทอร์ รวมทั้งอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสำานักเลขานุการแอปเทอร์ 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำาเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในกรณี
ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน สำาหรับในปี 2557 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำาเนินงานตามความ
ตกลงแอปเทอร์ ดังนี้

 1. โอนเงินอุดหนุนให้แก่สำานักเลขานุการแอปเทอร์ ตามความตกลงแอปเทอร์ครบทั้ง 5 งวด 
ได้แก่ เงินทุนสะสม (Endowment Fund) 107,500 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินสำาหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินงาน (Operation Cost) 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,500 ดอลลาร์สหรัฐ
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 2. จดัหาข้าวสารเพือ่ช่วยเหลือแก่ประเทศฟิลปิปินส์ท่ีประสบภยัพบิตัรินุแรงจากพายไุต้ฝุน่ไห่เยีย่น 
โดยบริจาคข้าวสารผ่านสำานักเลขานุการแอปเทอร์ ในนามของประเทศไทยจำานวน 5,000 ตัน และ 
เข้าร่วมพธิส่ีงมอบข้าว (Turn-over Ceremony) เพือ่แจกจ่ายให้แก่ผูผู้ป้ระสบภยัพบิตัจิากพายไุห่เยีย่น 
ในจงัหวัด Leyte 2,500 ตนั และจงัหวัด Samar 2,500 ตนั เมือ่เดือนมถินุายน 2557 ทัง้นี ้ในภาพรวมน้ัน  
สำานกัเลขานกุารแอปเทอร์ได้ขอรบับรจิาคข้าวจากประเทศสมาชกิเป็นจำานวน 6,730 ตนั ประกอบด้วย
ข้าวทีป่ระเทศไทยบริจาคจำานวน 5,000 ตัน ข้าวทีจี่นบรจิาคจำานวน 800 ตนั ข้าวทีญ่ีปุ่น่บรจิาคจำานวน 
580 ตัน และข้าวที่มาเลเซียบริจาคจำานวน จำานวน 350 ตัน

 3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของสำานักเลขานุการแอปเทอร์ ดังนี้

 3.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู ้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู ้จัดการทั่วไป  
สำานักเลขานุการแอปเทอร์ (APTERR Secretariat General Manager) และได้ลงนามสัญญาจ้าง  
นายวโิรจน์ แสงบางกา เป็นผูจ้ดัการทัว่ไป สำานกัเลขานกุารแอปเทอร์ ตามมตทิีป่ระชมุคณะมนตรแีอปเทอร์  
ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of APTERR Council Meeting) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
เป็นต้นไป

 3.2 ร่วมประชุมคณะมนตรแีอปเทอร์ ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่28-29 พฤษภาคม 2557 ณ กรงุฮานอย  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะผู้แทนคณะมนตรีของไทยและทำาหน้าที่เป็นผู้กล่าวเปิดการ
ประชมุในฐานะตัวแทนของประเทศเจ้าภาพในการประชมุคณะมนตรแีอปเทอร์ครัง้ทีผ่่านมา (ครัง้ที ่1) 
โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย ผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิอาเซียนบวกสามรวม 13 ประเทศ ผูแ้ทน
คณะกรรมการสำารองอาหารเพือ่ความมัน่คงแห่งภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN Food Security Reserve Board  
: AFSRB) กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารแห่ง 
ภาคพืน้อาเซยีน (ASEAN Food Security Information System: AFSIS) ผูแ้ทนจากโครงการอาหารโลก  
(World Food Program: WFP) และสำานักเลขานุการแอปเทอร์ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการรับโอน
เงินทุนสะสม (Endowment Fund) และเงินสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (Operation Cost) 
จากประเทศสมาชิกตามความตกลงแอปเทอร์ พร้อมทั้งรับทราบผลการดำาเนินงานอื่นๆ นอกจากนั้น 
ที่ประชุมยังได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปี 2557 อนุมัติให้ นายวิโรจน์ แสงบางกา ดำารง
ตำาแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปของสำานกัเลขานกุารแอปเทอร์ และมอบหมายให้เลขาธกิารสำานักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในคณะมนตรีแอปเทอร์ลงนามสัญญาจ้างผู้จัดการทั่วไป 

 4. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Working Meeting of the Administrative Regulations and the 
Rules and Procedures of Financial Management of AFTERR Secretariat เพ่ือพิจารณาในรายละเอยีด
ของเอกสารหลักทั้ง 2 ฉบับ คือ ร่างระเบียบการบริหารงาน และร่างกฎระเบียบการเงินของสำานักเลขานุการ
แอปเทอร์ เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมประชุมและอำานวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการประชุมสำานักเลขานุการ แอปเทอร์ด้วย
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การติดตามประเมินผลการพัฒนาการเกษตร

 การตดิตามประเมนิผลการพัฒนาการเกษตร เป็นภารกจิสำาคญัของสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
นอกเหนือจากการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร การเสนอแนะนโยบาย มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตร และการจัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 

 ปี 2557 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำาเนินการติดตามประเมินผลงาน / โครงการสำาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กรอบและหลักเกณฑก์ารคดัเลือกแผนงาน / โครงการตดิตาม
ประเมินผล ที่สนับสนุนการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ มาตรการเร่งด่วนของ 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) นโยบายรฐับาลภายใต้ยทุธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ การพฒันาการเกษตรทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม และการรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน รวมทั้งการสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน นอกจากนี้  ยังประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นงานตาม
ภารกิจ 49 โครงการ งานมอบหมายพิเศษ 14 โครงการ และงานเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 64 โครงการ  
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การสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

 เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริด้านการเกษตรและสหกรณ์ เกิดการดำาเนินงาน
อย่างสอดคล้องสนับสนุนและประสานงานซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยราชการ และ
หน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง อกีทัง้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสุดบรรลผุลตามแนวพระราชดำารท่ีิได้พระราชทานไว้ 
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำาเนินการจัดระบบสนองงาน
โครงการดังกล่าวข้ึน โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ภายใต้การกำากับดูแลของ ศูนย์ประเมินผล ในการประสานงาน ร่วมดำาเนินการกับสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และ
โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการขับเคลื่อนให้มีการศึกษา 
วิจัย รวบรวม และประมวลองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ตามแนวพระราชดำาริ เผยแพร่และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นอกจากนี้ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ยังได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ และคณะทำางานจัดทำาตัวชี้วัดการพัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ดำาเนินกิจกรรมประสานรวบรวม
แนวพระราชดำาริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริด้านการเกษตร พิจารณากลั่นกรอง
ประสานและสนบัสนนุการดำาเนนิงานโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำารขิองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลและเผยแพร่การดำาเนนิงานโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำารขิองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้ติดตามและประเมนิผล การจัดงานโครงการ
คลนิกิเกษตรเคลือ่นทีใ่นพระราชานุเคราะห์ฯ ระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นการบรูณาการทำางานของหน่วยงาน
ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลอืเกษตรกรทีม่ปัีญหาด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถงึ
การบรกิารทางวชิาการและได้รบัการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และเข้าร่วมบรูณาการจดันิทรรศการ
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ทางวิชาการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  
เพชรบุรี เชียงราย ลำาปาง กำาแพงเพชร ชัยภูมิ สุรินทร์ และสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรเข้ารับบริการ
ทางวิชาการในพื้นที่ดังกล่าว จำานวน 80,000 ราย 
 สำาหรับแนวทางการดำาเนินงานเพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในปี 2558 
กำาหนดแผนการวิจัยและประเมินผลองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์บริการข้อมูล
เศรษฐกิจการเกษตร ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ผลงานด้านการเกษตรอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ
ให้เป็นที่รู้จักและขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

การดำาเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	

 จากสถานการณ์ปัญหาราคาข้าวของไทยในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ราคาข้าวเปลอืก 
ในประเทศไทยลดลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกับต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้การดำาเนินการในการพัฒนาศักยภาพและการแก้ไขปัญหาสินค้าข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
ทีส่ำาคัญเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้มมีตเิมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2557 
เห็นชอบให้ดำาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2557/58
และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามประเมินผล
มาตรการลดต้นทุน ด้านปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นมาตรการ / โครงการภายใต้แนวทางการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ลกูข้าวในฤดกูาลการผลติ ปี 2557/58  เพ่ือตดิตามประเมนิผลสมัฤทธ์ิทีเ่กษตรกรได้รบัจาก
การดำาเนินงานแนวทางดังกล่าว 

 ในการดำาเนนิงานตามมาตรการลดต้นทนุ ด้านปัจจัยการผลติ พบว่า การประชาสมัพนัธ์โครงการ
ค่อนข้างทัว่ถึง โดยมเีกษตรกรรบัรูว่้ามกีารดำาเนินงานมาตรการฯ ร้อยละ 80 แต่จำานวนต้นทนุค่าปัจจัย
การผลติทีล่ดยงัค่อนข้างน้อยเพยีง 189 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่ารถเกีย่วข้าว เนือ่งจากยงัไม่ถงึช่วงเวลาเกบ็เกีย่ว) 
หรอื ร้อยละ 44 ของเป้าหมาย 432 บาท/ไร่ เนือ่งจากเกษตรกรบางส่วนซ้ือปัจจัยการผลติจากผูจ้ำาหน่าย
ในชุมชน และเพื่อนบ้านที่ไม่ลดราคาตามประกาศ โดยเฉพาะค่าเช่านามีการทำาสัญญาล่วงหน้า
ก่อนดำาเนินมาตรการ แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือของภาครัฐในระดับ
ปานกลางถึงมาก
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ปัจจัยกำรผลิต เป้ำหมำยลดต้นทุน (บำท/ไร่)
ต้นทุนเฉลี่ยที่ลด

บาท/ไร่ ร้อยละ

เมล็ดพันธุ์ข้าว 122 87 71

ปุ๋ยเคมี 40 73 183

สารเคมีฯ 20 10 50

ค่าเช่าที่นา 200 19 10

รถเกี่ยวข้าว 50 - -

รวม 432 189 44

 สิ่งที่เกษตรกรคาดหวังหลังการดำาเนินมาตรการดังกล่าว คือ ให้ภาครัฐพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกตำ่า 
และช่วยเหลือเรื่องระบบนำ้าสำาหรับการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี ซ่ึงจากผลการติดตามประเมินผล 
ดังกล่าวได้นำาไปสู่การพิจารณามาตรการอื่นๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในปีการผลิตต่อไป

การดำาเนินงานตามนโยบายรฐับาลภายใต้ยทุธศาสตร์การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ	การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  กำรจัดรูปที่ดินในพื้นที่โครงกำรเขื่อนแควน้อย
บ�ำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก  
 เป็นการดำาเนนิงานพฒันาทีด่นิทีใ่ช้เพือ่เกษตรกรรม
ให้สมบูรณ์ทั่วถึงทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน
การผลิต โดยทำาการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณ
เดียวกัน เพื่อวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ โดยในปี 2557 
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ทำาการประเมินผลการ
ดำาเนนิงานและผลสมัฤทธ์ิของโครงการจดัรปูท่ีดนิในระยะ
แรกคือ  ปี 2553  ซึ่งเป็นพื้นที่นำาร่องในพื้นที่ 1,530 ไร่ 
จำานวน 448 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 261 ราย 
เป็นการจดัรปูทีดิ่นประเภทการพฒันาแบบสมบรูณ์แบบ1

(Intensive Development) 

1 การจัดรูปท่ีดินแบบประเภทการพัฒนาสมบูรณ์แบบ หมายถึง การพัฒนาโดยมีการจัดรูปท่ีดินใหม่ทั้งหมด เนื่องจากที่ดินแปลงเดิมมีขนาดเล็กมากไม่เป็นระเบียบ  
จึงต้องมีการจัดรูปใหม่ทั้งระบบ โดยมีคูส่งนำ้า คูระบายนำ้า ถนน หรือทางขนส่ง ที่มีลักษณะเป็นแนวตรงผ่านทุกแปลงมีความอิสระในการใช้และระบายนำ้า มีการปรับระดับ
พื้นดินภายในแปลงให้เหมาะสม และสมำ่าเสมอ
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  ผลการจัดรปูทีด่นิ ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
ด้านประสทิธภิาพการชลประทานของเกษตรกร กล่าวคอื 
การส่งนำา้และระบายนำา้ออกจากแปลงมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้จากเดิมทีม่เีกษตรกรร้อยละ 30.87 ทีส่ามารถ 
รบันำา้เข้านาได้สะดวก เพิม่เป็นร้อยละ 98.78 หลงัมี 
โครงการ และเกษตรกรร้อยละ 93.83 สามารถระบายนำา้ 
ออกจากแปลงนาในช่วงทีไ่ม่ต้องการนำา้ได้สะดวกขึน้ 
จากเดิมที่มีเพียงร ้อยละ 29.63 โดยมีค่าดัชนี 
การใช้ทีด่นิเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 191.32 หลงัมโีครงการ 
เน่ืองจากมีปริมาณนำ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกได้

ตลอดปี สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติข้าว ซึง่เป็นพืชหลกัในพืน้ทีโ่ครงการ โดยผลผลติข้าวนาปีเพิม่ขึน้ 
120.46 กิโลกรัมต่อไร่ และข้าวนาปรงัเพิม่ขึน้ 112.30  กโิลกรมัต่อไร่ เมือ่หกัต้นทนุการผลติแล้ว ทำาให้
เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการปลูกข้าวทั้งปี 31,106.79 บาทต่อครัวเรือน นอกจากนี้ ในด้านสังคม 
ยังช่วยลดปัญหาการขัดแย้งการใช้นำ้าในช่วงฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่หลังมีการจัดรูปที่ดินลงจาก 
ร้อยละ 58.02 เหลอื 8.54 และก่อให้เกดิการสร้างงานมกีารใช้แรงงานในพืน้ทีม่ากขึน้ 

 ความสามารถในการจ่ายเงินคืนทุน ในกรณีการเรียกเก็บเงินทุนค่าใช้จ่ายในการจัดรูปท่ีดิน  
เฉลีย่ 12,880 บาทต่อไร่ พจิารณาจากทางเลือกการชำาระคนื ถ้าเกษตรกรสมทบร้อยละ 10 20 และ 30  
ชำาระครั้งเดียวทั้งหมด จะต้องจ่ายเงิน 1,288  2,576 และ 3,864 บาทต่อไร่ ตามลำาดับ และกรณีเลือก
ผ่อนชำาระ 15 ปี แต่ละปีชำาระจำานวนเท่า ๆ กัน จะต้องจ่ายปีละ 124 247 และ 371 บาทต่อไร่ ตาม
ลำาดบั ผลการวเิคราะห์พบว่าผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมจากรายได้สทุธิจากการผลติข้าวของเกษตรกรในพืน้ที่ 
2 ครั้งต่อปี เกษตรกรมีรายได้สุทธิการเกษตรในพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น 986 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณาจาก
ทั้ง 3 ทางเลือกแล้ว เกษตรกรมีความสามารถจ่ายเงินคืนทุนได้  

 สำาหรบัแนวทางการจดัรปูทีด่นิในระยะต่อไป ควรขยายรปูแบบวิธกีารบรหิารจัดการแบบบรูณาการ 
ไปสูพ่ืน้ทีแ่หล่งนำา้อืน่ ๆ  ในทกุจงัหวดั และเน้นการรวมกลุม่ผูใ้ช้นำ้าให้มากขึน้ รวมทัง้ให้องค์กรปกครอง
ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาระบบชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
ชลประทาน พร้อมทั้งควรมีการศึกษา
การคิดคืนทุนการจัดรูปที่ดินในพื้นที่อื่น 
ทีม่แีบบแผนการผลิตทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้ 
รูปแบบการจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนา
บางส่วน เพื่อเปรียบเทียบเป็นแนวทาง
ที่เหมาะสมในการคิดอัตราการคืนทุน
ต่อไป
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  กำรพัฒนำกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชำคมอำเซียน 

 เป็นโครงการสำาคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือสนองนโยบายของรฐับาล ในการผลกัดนั 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยเีกีย่วกบัเมลด็พันธุท์ัง้ระบบและเพือ่ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวสำาหรบัปรบัเปลีย่นให้เกษตรกรในพืน้ที่
ทีม่คีวามเหมาะสมใช้เมล็ดพนัธ์ุดี  และยกระดับ “ศนูย์วจัิยและพฒันาเมลด็พนัธุพ์ชืพิษณโุลก” เพือ่เพิม่ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเมล็ดพันธุ์พืชของไทย รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีผ่านกลไก 
ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ โดยสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ทำาการ
ติดตามผลจากการดำาเนินงานในปี 2557

  ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและพืชไร่เพื่อการส่งออก
และใช้ในประเทศ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองช้ันพันธุ ์
ขยายและนำาไปให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ 301 ตัน และยกระดับ 
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว  
โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิต
และจำาหน่ายผ่านสถาบนัเกษตรกรได้ 1,513 ตัน คดิเป็นร้อยละ  
65.78 ของเป้าหมาย 2,300 ตัน  

  ส่วนการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวคณุภาพด ีคณะกรรมการ
สำารองเมลด็พนัธุข้์าวได้อนุมตัใิห้ผลติและสำารองเมลด็พนัธุข้์าว 
200 ตนั จากเป้าหมาย 1,000 ตนั และพฒันาเครอืข่ายการผลิต
และจำาหน่ายเมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพด ี270 ราย ตรวจสอบและ
รบัรองเมลด็พนัธุข้์าว (Q-Seed) ในพืน้ทีต่ามเป้าหมาย 17,400 ไร่ 
พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ผ่านศูนย์ข้าว

ชุมชน 281 ศูนย์ ใน 60 จังหวัด โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 648 ตัน และจัดทำาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 
18,242 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 32.46 ของเป้าหมาย  56,200 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการผลิตและ
กระจายเมลด็พนัธ์ุข้าวแก่เกษตรกร ในสถาบนัเกษตรกรได้ทัง้สิน้ 30,954 ตนั จากเป้าหมาย 30,200 ตนั  
จัดตั้งหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการผลิต 
เมล็ดพนัธุข้์าวใช้เอง และเป็นต้นแบบการพฒันาชุมชนให้มคีวามเข้มแขง็ จำานวน 20 หมูบ้่าน มผีลผลติ
ข้าวนาปีและนาปรังรวม 5,627 ตันต่อปี (เป้าหมาย 2,500 ตันต่อปี) ทำาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
39,463 บาทต่อฤดู (เป้าหมาย 25,000 บาทต่อฤดู)

 สำาหรบัแนวทางการดำาเนนิงาน จากปัญหาความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ตลาดรองรบัผลผลติ 
ไม่แน่นอน และยงัขาดเงนิทนุหมนุเวยีน ทำาให้ต้องกู้ยมืเงนินอกระบบมารบัซ้ือเมลด็พนัธุจ์ากสมาชกิ ดงันัน้ 
ควรพฒันาเครอืข่ายเช่ือมโยงระหว่างแหล่งผลิตเมลด็พนัธุกั์บเกษตรกรทีต้่องการผ่านกรมการข้าว และ
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สนบัสนนุให้กลุม่ผูผ้ลติเมลด็พนัธุไ์ด้เข้าร่วมเป็นสมาชกิชมรมผูผ้ลติเมลด็พันธุ ์ เพือ่เป็นการสร้างเครอืข่าย
ผูผ้ลติเมลด็พนัธุ ์รวมทัง้ให้ความรูใ้นการจดทะเบียนขอใบอนญุาตควบคมุเมลด็พนัธุ ์โดยกรมวชิาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมส่งเสรมิสหกรณ์ สนบัสนนุองค์ความรู ้และโครงสร้างพืน้ฐานการปรบัปรงุเมลด็พันธุพ์ชื  
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  กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 

 เป็นโครงการสำาคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการยกระดบัการผลติและพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า จนถึงปลายนำ้า เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรสำาคัญ 5 ชนิด คือ 
ข้าว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 

Practice : GAP) โดยในปี 2557 สำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ได้ติดตามผลการดำาเนินงานและผลกระทบต่อ
เกษตรกรหลังได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน 

 จากการพัฒนาด้านพืช สามารถยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตพืชโดยรับรองฟาร์มมาตรฐาน (GAP) สินค้าข้าว 
ผัก / ผลไม้ 238,216 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 115.11 
ของเป้าหมาย 206,940 ฟาร์ม ตรวจรบัรองกลุ่มผูผ้ลติข้าว
แบบกลุม่ 120 กลุม่ ครบตามเป้าหมาย ตรวจรบัรองโรงคัด
บรรจแุปรรูปตามมาตรฐานการจดัการระบบ GMP /HACCP 
/ EL จำานวน 819 แห่ง คดิเป็น ร้อยละ 110.08 ของเป้าหมาย 
744 แห่ง ด้านปศุสัตว์ เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต
ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย โดยสถานประกอบการ
ได้รบัการพฒันาและตรวจประเมนิมาตรฐาน 55,861 แห่ง 
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คิดเป็นร้อยละ 135.91 ของเป้าหมาย 41,100 แห่ง  
ตรวจวิเคราะห์คณุภาพสนิค้าตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำาหนด 
361,835 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 110.52 ของเป้าหมาย 
327,400 ตัวอย่าง เฝ้าระวังจุดเสี่ยงและทำาลายเชื้อโรค
ตามเกณฑ์ จำานวน 3,388,687 แห่ง ร้อยละ 117.09 
(2,894,000 แห่ง) สำาหรับด้านประมงได้รับการพัฒนา
สนิค้าให้มคีณุภาพ โดยการรบัรองมาตรฐานและพฒันา
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้มีการผลิตตามระบบคุณภาพที่ดี
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ฟาร์มกุง้ 47,700 ฟาร์ม หรอืร้อยละ 101.47 ของเป้าหมาย47,008 ฟาร์ม ตรวจประเมนิโรงงาน 313 แห่ง 
หรือ ร้อยละ 97.81 ของเป้าหมาย 320 แห่ง 

 ผลกระทบต่อเกษตรกรหลังการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในด้านต้นทุนการผลิต	
 เกษตรกรร้อยละ 63.19  มคีวามเห็นว่าต้นทนุการผลติเพิม่ขึน้ โดยร้อยละ 27.32 ของต้นทนุเดมิ  
เนื่องจากราคาอาหารสัตว์ที่เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 15.58 มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.24 
ของต้นทุนเดิม เป็นผลมาจากการจัดการฟาร์มที่ดี การใช้สารเคมีในปริมาณที่เหมาะสม และมีการใช ้
สารชีวภาพทดแทนสารเคมี และร้อยละ 21.23 มีต้นทุนการผลิตเท่าเดิม นอกจากนี้พบว่า  
หลังได้รับมาตรฐาน เกษตรกรจำาหน่ายผลผลิตให้กับบริษัทมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.61 และจำาหน่าย
ให้ผู้รวบรวมในท้องถิ่นลดลงเหลือร้อยละ 27.21 แต่ราคายังถูกกำาหนดโดยผู้ซ้ือ ซ่ึงมีสัดส่วนลดลง 
โดยเกษตรกรสามารถต่อรองราคาและมกีารซือ้ขายล่วงหน้าได้มากขึน้คิดเป็นร้อยละ 17.05 และร้อยละ  
20.16 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าที่ได้คุณภาพของผู้ใช้ผลผลิต ทำาให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.05 ของรายได้เดิมที่เคยได้รับ ส่วนในด้านคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม 

พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น เกษตรกรมี
สุขภาพดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.22 
และระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 66.17 ซ่ึงเป็นผล 
จากการจัดการฟาร์มทีด่ ีและมรีะบบ
การจัดการของเสียที่ดีขึ้น
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 แนวทางการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ในการเพ่ิมประสทิธภิาพการตรวจสอบรบัรอง
คุณภาพโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจสอบ และถ่ายโอนภารกิจให้เอกชนดำาเนินการ 
ควรเร่งประชาสมัพนัธ์การเปล่ียนมาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบเป็นมาตรฐานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (มกษ.) และการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองให้เอกชนดำาเนินการ เพื่อให้เกษตรกร 
เข้าสู่ระบบ GAP มีความเข้าใจและปฏิบัติได้จริงมากขึ้น นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร
และอาหารของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ในกลุ่มพื้นฐานควรให้ความสำาคัญการปรับปรุงโรงเรือน 
ให้ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน อย. ก่อนพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมในกลุ่มที่มีศักยภาพ  
ซึ่งต้องเน้นความสำาคัญ การพัฒนาการผลิตตามมาตรฐาน GMP

การรองรับนโยบายเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน

 จากนโยบายรัฐบาลในการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  
ทำาให้สนิค้าเกษตรบางกลุ่มของไทยได้รบัผลกระทบ อาท ิข้าว พชืผกั ปาล์มนำา้มนั มะพร้าวผล ชา กาแฟ 
โคเนื้อ โคนม และสุกร เป็นต้น ดังนั้น เพื่อดำาเนินการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรและเยียวยาเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึง
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ให้จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันของประเทศขึ้น โดยสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ให้ปฏบัิตหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการและเลขานกุารคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ รวมท้ังติดตามประเมนิผล 
โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนปรับโครงการการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความ
สามารถการแข่งขันของประเทศ อาทิ

  กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีของสหกรณ์
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันข้ำวไทยสู่สำกล  
ในสหกรณ์การเกษตรพรหมพริาม จำากดั จงัหวดัพษิณโุลก  
สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำากัด จังหวัดสุโขทัย และ
สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำากัด ให้มีความสามารถ
ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวคุณภาพดีกระจายให้กับ
สหกรณ์เครือข่ายและเกษตรกรสมาชิกได้ใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดี โดยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 55.88 ล้านบาท 

 ผลการส่งเสริมสมาชกิสหกรณ์ผลติเมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพด ีในฤดนูาปี 310 ราย พืน้ทีป่ลกู 3,941 ไร่  
และฤดูนาปรัง 285 ราย พื้นที่ปลูก 3,568 ไร่ โดยจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย (R2) จำาหน่ายแก่
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สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 188 ตัน และส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วและพืชปรับปรุงบำารุงดิน 
450 ราย พบว่า การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในปีที ่2 สมาชกิสหกรณ์มผีลผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 0.74 ตนั
ต่อไร่  ตำ่ากว่าปีที่ 1 ที่ผลิตได้เฉลี่ย 0.80 ตันต่อไร่ เนื่องจากเกิดการระบาดของแมลงบั่ว และผลกระทบ
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เป็น 6,646 บาทต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ  
โดยเฉพาะค่าสารปราบศตัรพูชื และค่าปุย๋เคม ีทำาให้การปรบัลดการใช้สารเคมไีม่บรรลตุามวัตถปุระสงค์ 
สมาชิกสหกรณ์ร้อยละ 99 ยังมีการใช้สารเคมี  แต่มีการนำาปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และนำ้าหมักมา
ใช้ร่วมด้วย  โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ 1 ที่มีการใช้ร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 35 ในปีที่ 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อนำา
รายได้จากการจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 9,564 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนการผลิตรวม 6,646 บาทต่อไร่ 
สมาชิกสหกรณ์ยังมีผลตอบแทนสุทธิ 2,918 บาทต่อไร่ 

 แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรประสานกับ 
ศนูย์บรหิารศตัรพูชืของกรมส่งเสรมิการเกษตร ในการสนับสนุนองค์ความรูก้ารใช้แมลงศตัรพืูชตามธรรมชาต ิ
และสารสกัดจากธรรมชาติในการป้องกันและกำาจัดศัตรูข้าวแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าสารปราบศัตรูพืช  นอกจากนี้ การส่งเสริมการ
ปลูกพืชสลับนา ควรสอดคล้องกับฤดูการทำานา เช่น  กรณีถั่วเขียว เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 เลือก
ไถกลบก่อนเก็บผลผลิต เนื่องจากต้องเริ่มเตรียมดินสำาหรับฤดูการทำานา ทำาให้สูญเสียรายได้จากการ
จำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 

  กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชำวนำเพื่อรองรับผลกระทบจำก

กำรเปิดเสรีกำรค้ำอำเซียน เพื่อยกระดับการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น ลดต้นทุน 
การผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชาวนาในชุมชนผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ  
โดยพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนหลักและศูนย์เครือข่าย 55 ศูนย์ และนำาร่องในหมู่บ้านต้นแบบให้สามารถ
ลดต้นทุน การปลูกข้าวอย่างน้อย 1,000 บาทต่อตัน ในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ อุดรธานี อำานาจเจริญ 
นครสวรรค์ อ่างทอง และนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ 128.91 ล้านบาท 

 ผลการดำาเนินงานกิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน  
ในปีการผลติ 2555/56 จำานวน 50 ศนูย์ สามารถผลติ 
เมลด็พนัธุข้์าวได้ 108 ตนัต่อศนูย์ ขึน้ทะเบยีนตรวจ
รบัรอง 192 ไร่ต่อศนูย์ ผ่านการรบัรอง 128 ไร่ต่อศนูย์  
คดิเป็นผลผลิต 62 ตนัต่อศนูย์ สงูกว่าเกณฑ์โครงการ 
12 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโครงการ 
ที่กำาหนดให ้ศูนย ์ข ้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ ์ ดี  
50 ตันต่อศูนย์ ซ่ึงจากการเปรียบเทียบระหว่าง
เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตรวจรับรอง
ระบบการผลิต และรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ  ์
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กบัเกษตรกรผูป้ลกูข้าวทัว่ไป พบว่า ประสทิธภิาพการผลติของเกษตรกรผูผ้ลติเมลด็พนัธ์ุดกีว่าเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวทั่วไป โดยเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 485.89 กิโลกรัมต่อไร่ จำาหน่าย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 22.66 บาท เมื่อหักต้นทุนรวม 4,111.70 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย  
6,898.57 บาทต่อไร่ ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 3,917.72 บาทต่อไร่ 

 ส่วนกิจกรรมการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยจัดทำาแปลงเรียนรู้  
การลดต้นทุนจังหวัดละ 20 ไร่ รวม 120 ไร่ และแปลงส่งเสริมการลดต้นทุน 30 – 50 รายต่อหมู่บ้าน 
มีพ้ืนท่ีเฉลี่ย 337 ไร่ต่อหมู่บ้าน พบว่า เกษตรกรผู้ทำาแปลงส่งเสริมการลดต้นทุนมีผลผลิตเฉลี่ย  
654.32 กโิลกรมัต่อไร่ หรอืเพิม่ขึน้ 88.22 กโิลกรมัต่อไร่ หลงัเข้าร่วมโครงการ และมต้ีนทนุการผลติลดลง 
จากก่อนมีโครงการ 900 บาทต่อตนั ซึง่ยงัไม่บรรลเุป้าหมายของโครงการทีก่ำาหนดให้ลดต้นทนุการผลิตได้ 
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อตัน เนื่องจากค่าแรงงานและค่าปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้มีรายได้
สุทธิเฉลี่ย 5,058.68 บาทต่อไร่ 

 แนวทางการดำาเนนิงาน เพือ่ให้เกดิการผลิตเมลด็พนัธุด์สีามารถตอบสนองความต้องการใช้เมลด็
พนัธุด์แีก่เกษตรกร ศนูย์ข้าวชมุชนจำาเป็นต้องมรีะบบการควบคมุคณุภาพของเมลด็พนัธ์ุ รวมทัง้เน้นการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพชุมชน นอกจากนี้ ในส่วน
ของเงินทุนหมุนเวียนโครงการ ควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกู้ยืมสินเชื่อของโครงการ
ให้สะดวก รวดเรว็ ช่วงเวลาในการเบกิจ่ายให้สอดคล้องและทนัเวลาในการรวบรวมผลผลติจากสมาชกิ
ศูนย์ข้าวชุมชน

 อย่างไรก็ตาม ยังมีการติดตามประเมินผลโครงการสำาคัญเพื่อรองรับนโยบายเปิดเขตการค้าเสรี
อาเซยีนภายใต้การสนบัสนนุเงนิจากกองทนุปรบัโครงการการผลติภาคเกษตรฯ อกีหลายโครงการ อาทิ 
โครงการส่งเสรมิการปลกูปาล์มนำา้มนัพันธุด์ทีดแทนสวนเก่าเพือ่รองรบัผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า 
ระยะที ่2 โครงการลดต้นทนุและปรบัปรงุประสทิธภิาพการเลีย้งโคนมด้วยวธิทีีป่ฏบิตัไิด้และเหน็ผลจรงิ 
และโครงการเพิม่ศกัยภาพการเลีย้งโคนมเพือ่รองรบัเขตการค้าเสร ีFTA ไทย - ออสเตรเลยี - นิวซแีลนด์      
เป็นต้น
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การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรแบบเร่งด่วน
 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำาคัญเร่งด่วน
ที่มีสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกของประเทศ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกจิการเกษตรของไทย โดยประเมินผลกระทบและรายงานผลวเิคราะห์ในประเดน็สำาคญั เพือ่
เสนอแนะเชงินโยบายต่อผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เตรยีม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ผลวิเคราะห์ให้ผู้สนใจทั่วไป ผ่านส่ือสาร
มวลชนต่างๆ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปี 2557 มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์
สำาคัญ ดังต่อไปนี้

1.		การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	

 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ต่อภาคการเกษตรในรอบปีอย่างต่อเน่ืองใน 3 ประเดน็สำาคญั คอื พืน้ทีค่วามเสยีหาย มลูค่าความเสยีหาย 
 และมูลค่าความเสียหายที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคเกษตร ดังนี้

 1.1 สถำนกำรณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูกำรปลูกข้ำวนำป ีข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 พบว่า 
พื้นที่การเกษตรเสียหายเบื้องต้น 2 จังหวัด คือ พิษณุโลก และสงขลา เกษตรกรได้รับผลกระทบ 
1,942 ราย พื้นท่ีการเกษตรเสียหาย 22,628 ไร่ มูลค่า 150.46 ล้านบาท โดยมีความเสียหาย 
รายกิจกรรมการผลิตแสดงในตารางที่ 1 และมีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคเกษตร 
26.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

 ตำรำงที่ 1 ผลวิเครำะห์ควำมเสียหำยจำกฝนทิ้งช่วงในฤดูกำรผลิตข้ำวนำปี 2557

กิจกรรมกำรผลิต ควำมเสียหำยจำกฝนทิ้งช่วง

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)

ข้าว 5,005 3,097 23.14

พืชไร่ 17,560 72,623 126.92

พืชสวนและอื่นๆ 63 7.89    0.40

รวม 22,628 75,727.89 150.46

 1.2 สถำนกำรณ์อุทกภัย ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 พบว่า มีจังหวัดประสบอุทกภัย  
29 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน 
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ลำาปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 
อำานาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี 

 1.2.1 ผลกระทบด้ำนพชื จงัหวดัท่ีประสบภยั 27 จงัหวดั เกษตรกรได้รบัผลกระทบ 
121,764 ราย พืน้ทีเ่กษตรประสบภยั 853,062 ไร่ สำารวจความเสยีหายแล้ว พบว่าเกษตรกรได้รบัผลกระทบ  
14,490 ราย พืน้ทีก่ารเกษตรเสียหาย 89,956 ไร่ จำาแนกเป็น พืน้ท่ีเพาะปลกูข้าว 58,417 ไร่ ผลผลติ 
24,893.87 ตนั มลูค่า 253.59 ล้านบาท พชืไร่ 30,546 ไร่ ผลผลติ 141,989.18 ตนั มูลค่า 234.80 ล้านบาท  
พชืสวน / อืน่ๆ 993 ไร่ ผลผลติ 302.51 ตนั มลูค่า 9.78 ล้านบาท

 1.2.2 ผลกระทบด้ำนประมง จงัหวดัทีป่ระสบภยั 13 จงัหวดั เกษตรกรได้รบัผลกระทบ  
4,670 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าประสบภัยเป็นบ่อปลา 3,822 ไร่ บ่อกุ้ง / ปู / หอยทะเล 132 ไร่ 
และกระชัง 430 ตารางเมตร สำารวจพบความเสียหายแล้ว เป็นบ่อปลาทุกชนิด 449 ไร่ บ่อกุ้ง / ปู  
/หอยทะเล 132 ไร่

 1.2.3 ผลกระทบด้ำนปศสุตัว์ จงัหวดัทีป่ระสบภยั 10 จงัหวดั เกษตรกรได้รบัผลกระทบ  
5,367 ราย สตัว์เลีย้งได้รบัผลกระทบ 167,137 ตวั จำาแนกเป็นสตัว์ปีก 162,805 ตวั สตัว์อ่ืนๆ 4,332 ตวั 
อยู่ระหว่างสำารวจความเสียหาย

 ผลกำรวเิครำะห์ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์อทุกภยั พบว่า มลูค่าความเสยีหายประมาณ 498.17 
ล้านบาท และมผีลกระทบต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตร 91.33 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.0213 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เบื้องต้น โดยสนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 15,800 กิโลกรัม และดูแลสุขภาพสัตว์ 3,590 ตัว พร้อมทั้งเร่ง
ระบายนำา้ออกจากพืน้ทีไ่ด้รบัอทุกภัย เพือ่สำารวจความเสยีหายและให้ความช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ที่
เป็นกรณีฉุกเฉิน

2.		การวิเคราะห์ผลกระทบราคายางพารา	

 การวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ราคายางพารา พบว่า สาเหตุของปัญหายางพารามีราคาตกตำ่า 
เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางสูงถึงร้อยละ 80 - 90 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด ทำาให้ขาดอำานาจต่อรองด้านราคา ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจโลก ได้แก่ ประเทศจีน ซึ่งเป็น
ประเทศนำาเข้าสำาคัญประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำาให้ความต้องการใช้ยางลดลง โดยราคาล่าสุดที ่
ตลาดกลางยางพารา อำาเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 53.40 บาทต่อกิโลกรมั ยางแผ่นรมควัน  
56.30 บาทต่อกิโลกรัม  
 สำาหรับแนวโน้มราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยหนุน ได้แก่ ราคาในตลาดโตเกียว 
ราคานำ้ามัน แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคการผลิตและยอดขาย
บ้านมือสองปรับตัวสูงขึ้นเกินคาด และอุปทานยางพาราออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากภาวะฝนตกชุกใน
พื้นที่ปลูกยางที่สำาคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคายางยังคงปรับตัวสูงขึ้นในกรอบจำากัด เพราะ 
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นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายและวิตกกังวลหลังจากจีนเปิดเผยว่า ภาคการผลิตในเดือนสิงหาคม
จะลดลงตำ่าสุดในรอบ 3 เดือน รวมทั้งภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนปรับตัวลงตำ่าสุดในรอบ 
12 เดือน (ภาพที่ 1)

 ภำพที ่1  เปรยีบเทยีบรำคำยำงพำรำแผ่นดบิ ณ ตลำดกลำงยำพำรำ อ.หำดใหญ่ 2554 - 2557

ที่มา : สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง, 2557

 ขณะที่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
(กนย.) ได้อนมุตัเิงนิงบประมาณช่วยเหลอืเพือ่เสรมิสภาพคล่องแก่สหกรณ์การเกษตรและผูป้ระกอบการ 
ในการรวบรวมผลผลิต และการแปรรูปยางพารา ทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า เงินช่วยเหลือเพื่อต้นทุน
การผลติ นอกจากนี ้เกษตรกรส่วนหนึง่ได้ปรบัเปลีย่นพืน้ทีไ่ปปลกูปาล์มนำา้มนั เน่ืองจากมรีายได้สงูกว่า
และเป็นสินค้าที่มีตลาดรองรับทั้งด้านอาหารและพลังงาน

3.		การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานภาคการเกษตรของไทย	

 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เน่ืองจากแรงงาน 
ภาคการเกษตรวัยหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาเคล่ือนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับแรงงาน 
ภาคเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มากขึ้น จึงเป็นเหตุผลนำามาซึ่ง
ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานไทยมากขึ้น 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
(One Stop Service) ทัว่ประเทศ ตัง้แต่วันที ่26 มถุินายน - 22 กนัยายน 2557 มจีำานวน 1.08 ล้านคน 
(ภาพที่ 1) ประเภทกิจการที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ 
การให้บริการต่าง ๆ  ตามลำาดับ (ภาพที่ 2) การเพิ่มแรงงานต่างด้าวในภาคการผลิต ทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 252,810.21 ล้านบาท ภาคเกษตรกรรมมีมูลค่าเพิ่ม 27,233.71 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.77 ของภาคการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ การเลี้ยงปศุสัตว์มีมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 
3,448.67 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ผักและผลไม้ อ้อย และข้าว ตามลำาดับ

200.00

100.00

-

2554

2555

2556

2557
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ที่มา : กรมการปกครอง  

ภำพที่ 1 สรุปยอดรวมจดทะเบียนแรงงำน 
      ตำ่งด้ำว พ.ศ. 2557

ภำพท่ี 2 ประเภทกิจกำรท่ีจดทะเบียนแรงงำน 
    ต่ำงด้ำวมำกท่ีสุด 3 อนัดบัแรก พ.ศ. 2557

เมียนมำร์ 434,126 คน

 44%

ที่มา : กรมการปกครอง  

 ข้อเสนอแนะ การบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรทีส่ำาคัญม ีดงัน้ี 1) ส่งเสรมิและพฒันา 
อาชพีให้กับแรงงานผู้สูงอายขุองไทยท่ีมีจำานวนมากในภาคเกษตรให้สามารถทำางานในภาคเกษตรต่อไปได้  
2) ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่สนใจทำางานในภาคเกษตรมากขึ้น 3) ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุน
การเพิม่มูลค่าสนิค้าเกษตร กำากบัดแูลการจ้างแรงงานภาคเกษตรให้มอีตัราค่าจ้างเทยีบเท่าการทำางาน
ในภาคอื่น 4) ภาครัฐควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานในลักษณะองค์รวมทั้งระบบ ทั้งธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ประมง และภาคเกษตร 5) ควรให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติม  
โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร เนือ่งจากมกีารขึน้ทะเบยีนน้อยมากเมือ่เทยีบกบัภาคธรุกจิอืน่ 6) ตรวจสอบ 
ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวในแต่ละสาขาการผลิตและพื้นที่ให้ชัดเจน

4.		การวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตร

 หน้ีสินครัวเรือนเกษตรเป็นปัญหาสำาคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำาลังดำาเนินการแก้ไข 
ให้กับเกษตรกรอยู่ในขณะนี ้จากข้อมลูของสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร พบว่า ครวัเรอืนเกษตรมหีนีส้นิ 
เพิม่ข้ึนจาก 204.1 ล้านบาท ในปี 2542 เป็น 453.3 ล้านบาท ในปี 2555 ในขณะทีส่ดัส่วนหนีส้นิครวัเรอืน 
ภาคการเกษตรต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.71 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 1.10 ในปี 2555 โดยขนาด
หนี้สินและทรัพย์สินทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ปี 2538/2539 
ครวัเรอืนเกษตรมหีนีส้นิ 24,672 บาทต่อครวัเรือน เพิม่เป็น 76,697 บาทต่อครวัเรอืน ในปี 2554/2555 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.15 ต่อปี ขณะที่ทรัพย์สินครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 964,372 บาทต่อครัวเรือน  
ในปี 2538/2539 เป็น 1,029,218 บาทต่อครัวเรือนในปี 2554/2555 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.34 ต่อปี 
การเปลีย่นแปลงของสดัส่วนหนีส้นิและทรพัย์สนิทางการเกษตร แสดงให้เหน็ว่า ขนาดหนีส้นิครวัเรอืน
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินการเกษตร

 40%
 16%

คนลำว  171,894 คนคนกัมพูชำ 480,729 คน 

91,931 คน  158,157 คน 327,151 คน 509,510 คน

เกษตรและปศุสัตว์  กิจกำรก่อสรำ้ง  งำนประเภทอื่นๆ

8%  15% 30% 47%
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ภำพที ่3  กำรเปลีย่นแปลงขนำดหนีส้นิต่อครวัเรอืน ทรพัย์สนิทำงกำรเกษตร และรำยได้กำรเกษตรสทุธิ
           ภำคกำรเกษตรปี 2541/42 - 2554/55

 จากการพยากรณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายสำานัก พบว่า GDP ในปี 2557 
จะเตบิโตร้อยละ 1.5 - 2.5 ประมาณการได้ว่า การเตบิโตทางเศรษฐกิจจะทำาให้ภาระหน้ีภาคเกษตรลดลง 
2,885 บาทต่อครัวเรือน หรือช่วยลดภาระหนี้ภาคการเกษตรทั้งระบบ 16,446 ล้านบาท 
 ผลการพยากรณ์โดยใช้แบบจำาลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - Output Model) กรณี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งรัดการเบิกจ่ายหนี้โครงการรับจำานำาข้าว 92,000 ล้านบาท 
ภายในเดือนมิถุนายน จะช่วยผลักดันการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเบือ้งต้นหรอื GDP เพิม่ขึน้ 210,120 ล้านบาท จำาแนกเป็นการเพิม่ขึน้ของ GDP ภาคเกษตร
15,452 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 194,668 ล้านบาท การเร่งรัดเบิกจ่ายหนี้โครงการรับจำานำาข้าว
ดังกล่าว ช่วยลดภาระหนี้สินภาคเกษตรได้ครัวเรือนละ 1,150 บาทต่อปี หรือสามารถลดภาระหนี้สิน
ภาคเกษตรทั้งระบบประมาณ 6,570 ล้านบาท
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกร ดังนี้ 
 มำตรกำรระยะส้ัน กรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการผลิต การตลาด หรือมีปัญหาอื่นๆ
แต่ยังมีความสามารถในการผลิต ให้มีการจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า หรือพักชำาระหน้ีออกไป 1 ปี 
โดยไม่คิดเบี้ยปรับ 
 มำตรกำรระยะยำว ภาครัฐควรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเรียนรู้ทำาการเกษตรยุคใหม่ 
โดยให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู ้ต่างๆ ให้การอบรมพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและ
กระบวนการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน สนับสนุนอาชีพเสริมรายได้
จากอาชีพหลัก โดยการอบรมให้ความรู้ผ่านเครือข่ายชุมชน พร้อมหาช่องทางการตลาด ส่งเสริม

การเปลี่ยนแปลงขนาด
หนี้สิน

การเปล่ียนแปลงรายได้
สุทธิเกษตรต่อครัวเรือน

การเปล่ียนแปลงทรพัย์สิน
ทางการเกษตร

ร้อยละ
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เกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินัยทางการเงิน 
พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย รวมทั้งควรดำาเนิน
มาตรการระยะยาวภายใต้นโยบายเกษตรปราดเปรื่อง Smart Famer และ Smart Officer

5.		การวิเคราะห์การลงทุนภาคการเกษตรของไทยในอาเซียน

 การเปิดเสรทีางการค้าและการลงทนุของประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เป็นโอกาสของนักธรุกจิ
ไทยในการแสวงหาลู่ทางการค้าและการลงทุน เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรการผลิตและตลาดขนาดใหญ่
ทีมี่ประชากรรวมกนั 600 ล้านคน จากข้อมลูการลงทนุในต่างประเทศของไทย (Thai Direct Investment 
: TDI) ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ปี 2551 ถงึ 2556 พบว่า การลงทนุส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นกลุม่ประเทศ 
CLMV คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ร้อยละ 44.70 สาขาการผลิตที่ไทยไปลงทุนมากที่สุด
คอื เหมืองแร่และย่อยหนิ ร้อยละ 46 รองลงมาคอื ภาคการเงนิและประกนัภยั ร้อยละ 24 ภาคอตุสาหกรรม 
ร้อยละ 16 การค้าส่งและปลีก ร้อยละ 13 ตามลำาดับ
 ผลการวิเคราะห์การลงทนุภาคการเกษตรของไทยในอาเซยีน โดยใช้แบบจำาลองแรงดงึดดู (Gravity 
Model) เพื่อวิเคราะห์มูลค่าการลงทุนของไทยไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ 
พบว่าการลงทุนของไทยจะแปรผันในทิศทางเดียวกับขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว 
(Per Capita Income) ของประเทศสมาชกิอาเซยีน 9 ประเทศ มลูค่าการส่งออก ข้อผกูพนั สญัญาทางการค้า
ต่างๆและแปรผกผันกับระยะห่างระหว่างประเทศ กล่าวคือ หากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของ
ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่งผลให้ความต้องการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 
ขณะทีผ่ลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตต่ิอหวัของประเทศในกลุม่อาเซียนเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ส่งผลให้ความ
ต้องการลงทุนของไทยในอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 ส่วนการส่งออกของไทยไปยังประเทศอาเซียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำาให้การลงทุนของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.83 ระยะทางระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 จะทำาให้การลงทุนของไทยลดลงร้อยละ 1.29 และการมี
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันจะส่งเสริมให้การลงทุนของไทยในอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77
 มาตรการและแนวทางการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรของไทยในอาเซียน ภำครัฐ ควรมี
บทบาทในการเจรจาระหว่างประเทศ เพือ่ลดกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการลงทนุ ตลอดจนสนับสนุน
แหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุนผ่านธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM Bank ) พร้อมทัง้อำานวยความสะดวกในการให้สนิเช่ือและบรกิารทางการเงนิแบบครบวงจร โดย
การจัดตั้งหน่วยงานกลางแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ทำาหน้าที่เชิงรุกในการให้
ความรู ้ชีแ้นะโอกาสทางธุรกจิ กลยทุธ์การทำาธุรกจิในต่างประเทศ รวมทัง้ช่วยจัดหาท่ีปรกึษาทางธรุกจิ 
และจับคูน่กัธุรกิจไทยกบันกัธรุกิจในท้องถิน่ของประเทศน้ันๆ ภำคเอกชน นักลงทุนควรรวมตวัเป็นกลุม่
คลสัเตอร์ธรุกิจ เพือ่เพิม่อำานาจต่อรองในการเจรากบัหน่วยงานภาครฐัในประเทศเป้าหมาย นอกจากน้ี 
นกัลงทนุควรศกึษาปัจจยัแวดล้อมของแต่ละประเทศให้ครอบคลมุด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาษา วัฒนธรรม 
และกฎระเบียบด้านการลงทุน
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กิจกรรม
ในรอบปีงบประมาณ	
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ส่วนที่	
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เร่ือง	การขับเคล่ือน
โครงการเมืองเกษตรสีเขียวครั้งที่	2
ณ	จังหวัดหนองคาย

 วนัที ่22 มกราคม 2557 นายสรุศกัด์ิ พนัธ์นพ รองเลขาธกิารสำานกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
ณ โรงแรมอัศวรรณ จงัหวัดหนองคาย ซึง่จดัขึน้เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุภาคส่วนได้รับทราบ
ถึงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการและกรอบแนวทางการดำาเนินงานให ้เป ็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ของผู ้เกี่ยวข้องกับโครงการในแต่ละพื้นที่ โดยมีรองผู ้ว ่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ
ในการนี้ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าว
รายงาน และนำาเสนอถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียวในภาพรวม โดยมี
การอภปิรายในหวัข้อ การขบัเคลือ่นเมอืงเกษตรสเีขยีวก้าวต่อไปของเกษตรไทย จากวทิยากร
ผูท้รงคณุวฒุใินด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาการผลติสนิค้าเกษตรสเีขยีว ด้านการลดของเสยี
ในการะบวนการผลติให้เป็นศนูย์ และด้านการจัดการตลาดสนิค้าเกษตรสเีขยีว ซ่ึงมผีูเ้ชีย่วชาญ
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้ดำาเนินการอภิปราย ตลอดจนมีการนำาเสนอถึง
กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่ทัง้นี ้การสัมมนาดงักล่าวมกีำาหนดจัดขึน้รวม 6 ครัง้ในพืน้ทีจั่งหวดั
เป้าหมาย คือ เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ จันทบุรี พัทลุง และราชบุรี
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พิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

 วันที่  24 มีนาคม 2557 นายยุคล 
ลิม้แหลมทอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี
นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร นำาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ 
ณ ห้องสมุดคติการ ชั้น 2 อาคารสำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น
เพื่อเปิดให้บริการแก่เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป โดยเน้นข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่
สำาคัญแบบสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร ผ่าน 
Call center หมายเลข 0 2561 5006 หรือ
ทางเว็บไซต์ http://infoservice.oae.go.th/
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สศก.	จัดประชุม	The	Joint	Committee	on	ASEAN	
Cooperation	in	Agriculture	and	Forest	
Products	Promotion	Scheme	ครั้งที่	21

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้า
เกษตรและป่าไม้ (The Joint Committee on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest
Products Promotion Scheme) ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมเคปพันวา จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก
นายวมิล จนัทรโรทยั รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดนิทางมาเป็นประธานในพธิเีปิด เพือ่ดำาเนินการ
ตามแผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน และพิจารณาปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมืออาเซยีนด้านแผนการส่งเสรมิสนิค้าเกษตรและป่าไม้ฉบบัปัจจุบนัทีก่ำาลงัจะสิน้สดุลง
ในปี 2557 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาในด้านการผลิต การตลาด 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ของสินค้าเกษตรและป่าไม้ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะสินค้า
มันสำาปะหลังที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Country) ของสินค้าดังกล่าว 
ภายใต้บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืแผนการส่งเสรมิสนิค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน การประชมุ
ดังกล่าวมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนจากสำานักเลขาธิการอาเซียน 
พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทยเข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
Office of Agricultural Economics132



สศก.	ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำาเพ็ญกุศลพระศพ	สมเด็จพระญาณสังวร	
สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก

 วันที่ 16 กันยายน 2557 สำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร นำาโดย นายอนันต์ ลลิา เลขาธิการสำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ี ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำาเพ็ญกุศล
พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสงัฆปรณิายก ณ ตำาหนกัเพช็ร วดับวรนเิวศวิหาร 
กรุงเทพฯ
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การสัมมนา	มาตรการเร่งรัดและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณปี	2558

 วนัที ่10 ตลุาคม 2557 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา มาตรการ
เร่งรัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 
2558 ณ ห้องประชมุพึง่บญุ ช้ัน 8 อาคารสำานกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยมีนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน การสัมมนา
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถ
ดำาเนินการตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รปูธรรมยิง่ขึน้   โดยมวีทิยากรจากสำานกังบประมาณ กรมบญัชกีลาง 
สำานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และผู้แทนจากสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ร่วมบรรยายถึงมาตรการและแนวทางเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 
หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเกี่ยวข้องรวม 200 คน
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	
“การปรับกระบวนทัศน์ความคิดเชิงบวก
กับการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ”

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายเลอศักดิ์ 
ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับ
กระบวนทัศน์ความคิดเชิงบวกกับการสร้างทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ” และร่วมรับฟังพร้อมมอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต (สศข.) ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ 
รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศข. 
รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของทุกเขต รวมถึงกำาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง สศข. ให้สอดคล้องกับการ
จัดสรรงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2558 ตลอดจน
ระดมความคิดยกร่างแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ต่อไป
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สศก.ร่วมประชุมคณะมนตรีประศาสน์การกองทุน
ร่วมเพ�่อสินค้าโภคภัณฑ์

 วนัที ่10 ธนัวาคม 2557 นายเลอศกัดิ ์ริว้ตระกลูไพบลูย์
เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะผู้แทน
สำารองคณะมนตรปีระศาสน์การในประเทศไทย พร้อมด้วย 
นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ ผู้อำานวยการสำานักเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมประจำาปี
คณะมนตรีประศาสน์การกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ 
ครั้งที่ 26 (26th Annual Meeting of the Governing 
Council of Common Fund for Commodities: CFC)
ในระหว่างวันที่  8-13 ธันวาคม 2557 ณ กรุงเฮก 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมกว่า 105 ประเทศ และ 10 สถาบัน ซึ่งการประชุม
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลงมติรับรองความตกลงจัดต้ัง
กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ฉบับแก้ไข ผลการดำาเนิน
เรื่องต่างๆ การแต่งตั้งผู้จัดการ การทบทวนโครงการต่างๆ 
การรายงานด้านการเงินและบัญชี การเลือกต้ังประธาน
และรองประธานคณะมนตรปีระศาสตร์การประจำาปี 2015 
ตลอดจนสถานที่จัดการประชุมครั้งที่ 27 

 ในการน้ี เลขาธิการฯ ได้กล่าว
ถ ้อยแถลงต ่อที่ประชุมในนามของ
ประเทศไทย โดยขอให้ที่ประชุมให ้
ความสำาคัญกับความไม่มั่นคงของภาค
เกษตรกรรมและอาหารซึง่ทัว่โลกประสบ
อยู ่จากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ โรค ภัยพิบัติ วิกฤตทาง
เศรษฐกิจ และความยากจน ตลอดจน
ปัญหาการเติบโตของประชากรโลก 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ	The	Second	AFSIS	
Forecasting	Model	Workshop	

      วนัที ่16 ธนัวาคม 2557 นายเลอศกัดิ ์ริว้ตระกูลไพบลูย์
เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Second AFSIS 
Forecasting Model Workshop ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง
ชัน้ 8 อาคารสำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงเป็นกจิกรรม
ภายใต้โครงการการพัฒนาแบบจำาลองการพยากรณ์
ทางด้านการผลิตข้อมูลความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
อาเซียน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ 
และประมงประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรในภูมิภาค
ให้เข้าใจวิธีการจัดทำาแบบจำาลองให้มีประสิทธิภาพ และ
มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน เจ้าหน้าที่สำานัก
เลขานุการ AFSIS และวทิยากรจาก JIRCAS รวมประมาณ 
35 คน
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การสัมมนา	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2557	และแนวโน้มปี	2558	
“ปฏิรูปเกษตรไทย	ในยุคดิจิทัล”

 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายอำานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 “ปฏริปูเกษตรไทย ในยคุดจิิทลั” โดย นายเลอศกัดิ์ 
ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน 
พร้อมแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน ณ  โรงแรมเซน็ทราศนูย์ราชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ ซึ่งสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดขึ้น เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และรับฟังมุมมอง ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ก่ียวข้องในทกุภาคส่วน เพือ่เตรยีมความพร้อมให้ภาคเกษตรไทยสามารถปรบัตัว
ได้ทันต่อสถานการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดนโยบายพัฒนา
ภาคการเกษตรต่อไป โดยมี นกัวชิาการ ผูแ้ทนภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน
ทีเ่กีย่วข้องทางการเกษตร สถาบนัการศกึษา ผูแ้ทนเกษตรกร สือ่มวลชน และผูส้นใจ
ทั่วไปเข้าร่วมกว่า 500 คน
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รองเลขาธิการ	สศก.	ติดตามสถานการณ์กาแฟร่วมหารือบริษัทเอกชน
และสหกรณ์

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร ได้ไปตดิตามสถานการณ์กาแฟและร่วมหารอืกับบรษัิทเอกชน
และสหกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจรบัซ้ือกาแฟจากเกษตรกรทีจั่งหวัดชมุพร โดยได้ไป
ติดตามสถานการณ์ดำาเนินงานที่ศูนย์รับซื้อเมล็ดกาแฟของบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี 
โปรดักท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ในกลุ่มเนสท์เล่ ประเทศไทย จำานวน 2 แห่ง คือ 
อำาเภอสวี และอำาเภอท่าแซะ พร้อมได้ดูแปลงทดสอบสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าซึ่ง
เป็นแปลงรวบรวมสายพนัธ์ุของบรษัิทเพือ่ทดสอบหาสายพนัธ์ุทีแ่ขง็แรงทนทานต่อโรค
และให้ผลผลิตต่อไร่สูงเพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูก และได้ไปดูงาน
ในส่วนของภาครฐัทีศ่นูย์วิจยัพชืสวนชมุพรในการดำาเนินงานขยายพนัธ์ุกาแฟพนัธ์ุดี
ที่แข็งแรงทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เหมาะสมปลูกในพื้นที่จังหวัดชุมพร 
นอกจากนีย้งัได้ไปดูงานท่ีสำานักงานสหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟจังหวัดชมุพร จำากัด ซึง่เป็น
สถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ให้ไปดำาเนินงาน
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิตกาแฟ และแปรรูปกาแฟ
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ
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ภาคผนวก
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อัตรากำาลังข้าราชการ	/	ลูกจ้างประจำา	/	พนักงานราชการ

อัตรำก�ำลังของขำ้รำชกำร   662  อัตรา  มีคน  592  อัตรา
อัตรำก�ำลังของลูกจำ้งประจ�ำ  128  อัตรา  มีคน  128  อัตรา
อัตรำก�ำลังของพนักงำนรำชกำร  287  อัตรา  มีคน  270  อัตรา

กพร.	:	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตสน.	:	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศสส.	:	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

สวศ.	:	สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กนผ.	:	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ศปผ.	:	ศูนย์ประเมินผล

สลก.	:	สำานักงานเลขานุการกรม

กศป.	:	กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ศปศ.	:	ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

ศบก.	:	ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการกษตร

สศก.1-18	:	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที	่1-18

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557
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งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557-2558
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท

ปี 2557 ปี 2558
อัตรา เพิ่ม / 
ลด ร้อยละ

งบประมำณ 575,188,500 623,846,400 8.46

งบบุคลำกร 324,693,300 336,282,500 3.57

     เงินเดือน 235,165,800 241,149,000 2.54
     ค่าจ้างประจำา 31,127,000 31,500,500 1.20
     ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 58,400,500 63,633,000 8.96
งบดำาเนินงาน 187,430,300 185,018,700 -1.29
     ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 181,344,400 166,741,400 -8.05
     ค่าสาธารณูปโภค 6,085,900 18,277,300 200.32
งบลงทุน 0 46,800,000 0.00
     ครุภัณฑ์ 0 0 0.00
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 46,800,000 0.00
รายจ่ายอื่น 61,124,900 54,775,200 -10.39
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 10,189,400 11,206,700 9.98
     ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 2,550,000 0 -100.00
     การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ 1,224,000 0 100.00
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการจัดทำาข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ 16,001,400 10,439,200 -34.76
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการภายใต้โครงการบูรณาการ กษ. 4,833,300 0 -100.00
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของ กษ. 7,850,000 0 -100.00
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ 18,476,800 2,500,000 100.00
       ค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงานโครงการพัฒนาศกัยภาพของภาคเกษตรเพือ่เข้าสูป่ระชาคม
     เศรษฐกิจอาเซียน 4,119,800 100.00
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 10,776,800 100.00
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 6,896,500 100.00
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานโครงการ Zoning 8,536,200 100.00
     ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำาริฯ 300,000 100.00
งบเงินอุดหนุนทั่วไป 1,940,000 970,000 -50.00
     ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 1,940,000 970,000 -50.00

     

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557-2558
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สถานที่ตั้งสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

 ส่วนกลำง

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

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-7222  โทรสาร 0-2940-7223
E-mail : ost@oae.go.th

ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-0976, 0-2579-3607, 0-2940-5521
โทรสาร 0-2579-8543
E-mail: cai@oae.go.th

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-7488, 0-2579-0613
โทรสาร 0-2579-0910
E-mail: baer@oae.go.th

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

ศูนย์ประเมินผล
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-0615  โทรสาร 0-2579-5551
E-mail: deppe@oae.go.th

กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-7033, 0-2579-5830, 0-2579-5832
โทรสาร 0-2940-7033, 0-2579-5830
E-mail: depp-inter@oae.go.th

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

ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2561-5006
E-mail: infoservice@oae.go.th
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 ส่วนภูมิภำค

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5312-1318-9 โทรสาร 0-5312-1318
E-mail : zone1@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน
แม่ฮ่องสอน  ลำาปาง 

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 2
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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 สุโขทัย
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.มิตรภาพ อุดรฯ-ขอนแก่น บ้านข้าวสาร
ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
โทร. 0-4229-2557-8  โทรสาร 0-4229-2557-8  
E-mail : zone3@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เลย
หนองบัวลำาภู หนองคาย บึงกาฬ

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 4
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
345 หมู่ที่ 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    
มหาสารคาม 

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 5
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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 สุรินทร์ 

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
184/9 หมู่ที่ 8 ถ.ทุ่งสุขลา ต.ทุ่งสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1262, 0-3835-1398
โทรสาร 0-3835-1261
E-mail : zone6@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
เลขที ่238 หมูท่ี ่4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชยันาท 17150
โทร. 0-5640-5007-8  โทรสาร 0-5640-5007
E-mail : zone7@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 8
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
131 ถ.ธราธิบดี เทศบาลเมืองท่าข้าม 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1373, 0-7731-1641 
โทรสาร 0-7731-1641
E-mail : zone8@oae.go.th
รบัผิดชอบพืน้ที ่จังหวดัสุราษฎร์ธาน ีชมุพร
นครศรีธรรมราช พทัลงุ  
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ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 9
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
163/38 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-2996 โทรสาร 0-7431-1589
E-mail : zone9@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 10
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
8 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7954, 0-3233-7951 โทรสาร 0-3233-7951
E-mail : zone10@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี
นครปฐม สุพรรณบุรี

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 11
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
85 ถ.สถลมาร์ค (วาริน-เดชอุดม) ต.ศรีไค อ.วารินชำาราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4528-8811-2 โทรสาร 0-4528-8811
E-mail : zone11@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
อำานาจเจริญ ยโสธร  

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 12
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 2
ถ.สวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5680-3525 โทรสาร 0-5680-3526
E-mail : zone12@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ กำาแพงเพชร 
พิจิตร อุทัยธานี 

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 13
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
119/1 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5375-0025
E-mail : zone13@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่  จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 14
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.อดุลยทาน อ.เมือง จ.นครพนม  48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-2260-61
E-mail : zone14@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 15
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2520-3721 โทรสาร 0-2520-3720
E-mail : zone15@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพฯ สระบุรี

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 16
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
3/2 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-3078 โทรสาร 0-3851-3079
E-mail : zone16@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก 
สมุทรปราการ  สระแก้ว ปราจีนบุรี

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 17
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
สำานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3246-3353
E-mail : zone17@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 18
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
125/1 หมู่ที่ 3 ต.ไสไทย
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 87000
โทรศัพท์ 0-7561-3211 โทรสาร 0-7531-3312
E-mail : zone18@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ระนอง พังงา ตรัง
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คณะทำางานจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี	2557	
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์
2. นายสุรศักดิ์  พันธ์นพ
3. นายคนิต   ลิขิตวิทยาวุฒิ
4. นางสาวจริยา  สุทธิไชยา
5. นางสาวรังษิต   ภู่ศิริภิญโญ  
6. นางสาวนงนุช  ดีแท้
7. นางสาวราตรี  เม่นประเสริฐ
8. นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว
9. นายณฐนน  เข็มเงิน
10. นายชัยภัทร์   รัชคุปต์
11. นางธิดารัตน์  วิทิศวรการ
12.  นางจารุวรรณ  สุขรมย์
13.  นางพนิดา   โตพ่วง
14.  นายชัฐพล   สายะพันธ์
15. นายเปรมชัย  เกตุสำาเภา
16.  นายวงศ์ถาวร  ตั่นเธียรรัตน์ 
17.  นายนพดล  ศรีพันธุ์
18.  นายรักศักดิ์  รักเดช
19.  นางสาวอรพิม  สุนทรเกตุ
20.  นางสาวนริศรา  เอี่ยมคุ้ย
21.  นางสาวอะคร้าว  อนันต์
22.  นางสาวเก้าก้อย  ทองรุต
23.  นางสาวฐิติภา  เด่นศรีเสรีกุล
24.  นางสาวอุษณีย์  ดิษฐสกุล
25.  นางสาวหทัยรัตน์   หยีวิยม
26.  นางศศิญา   ปานตั้น
27.  นายชัยทัต  อุยะธำารงสิทธิ์
28.  นางสาวณิริศพร  มีนพัฒนสันติ
29.  นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต
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ความหมายสัญลักษณ์	คือ	
“การพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่สากล”

เลข 36 เป�นเลขไทย  หมายถึง	 36	ปีของการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย

รวงข�าว 13 เมล็ด  หมายถึง	 การพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้
	 	 	 	 	 	 การบริหารงานของเลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจ  
	 	 	 	 	 	 การเกษตร	13	ท่าน

สีเข�ยว   หมายถึง	 การเจริญเติบโตของภาคการเกษตรไทย	
	 	 	 	 	 	 และความอุดมสมบูรณ์

สีน้ําเง�น   หมายถึง 	 สีประจำาสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

36	ปี	ของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับบทบาทการพัฒนาภาคการเกษตร
ของประเทศไทยสู่สากล	เพ�่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรของประเทศไทย

สู่การแข่งขันกับนานาประเทศต่อไป
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