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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกับปี 2561 โดยสาขาพืช  
สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 0.7 0.8 2.7 และ 2.0 
ตามลําดับ ส่วนสาขาประมง หดตัวร้อยละ 1.3 

ปัจจัยบวก 

 สภาพอากาศเย็นในช่วงปลายปี 2561 เอ้ืออํานวยให้ไม้ผลท้ังทุเรียน มังคุด และเงาะ 
มีการออกดอกติดผลให้ผลผลิตได้จํานวนมาก ไม้ยืนต้นมีเนื้อท่ีให้ผลเพิ่มขึ้น ทําให้ผลผลิตพืชดังกล่าว
เพ่ิมขึ้น ในส่วนของการผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีระบบการผลิตท่ีได้มาตรฐาน มีการวางแผนการผลิต และ 
การเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเน่ือง  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งพัฒนาภาคเกษตร โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และ
ให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ดําเนินนโยบายท่ีสําคัญอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ซ่ึงช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีศักยภาพ 
ท้ังทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้หลักการตลาดนําการผลิตควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทําให้การผลิตสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพ
มาตรฐานมากขึ้น 

ปัจจัยลบ 

 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง ประกอบกับปริมาณนํ้า
น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ส่งผลต่อการเติบโตของข้าว อ้อย และสับปะรด รวมทั้งการติดผลของลําไยลดลง 
นอกจากน้ี ฝนท่ีมาล่าช้าและภาวะฝนท้ิงช่วงยังทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช 

 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม–กันยายน 2562 พื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” เกิดปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช
ได้รับความเสียหาย 

 การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชหลายชนิด อาทิ การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุด โรคใบด่างมันสําปะหลัง โรคไหม้ข้าว และโรคใบร่วงยางพารา ทําให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 

 การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีทิศทางลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญอย่างจีนยังคงชะลอตัว 
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แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2563 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0-3.0 

โดยสาขาพืช ขยายตัวรอยละ 2.1-3.1 สาขาปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 2.3-3.3 สาขาประมง ขยายตัวรอยละ 

1.5-2.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวรอยละ 2.5-3.5 และสาขาปาไม ขยายตัวรอยละ 1.2-2.2 

โดยมีปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 การดำเนินนโยบายดานการเกษตรที่ตอเนื่อง ทั้ งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

การวางแผนการผลิตอยางเหมาะสม การสงเสริมการรวมกลุม การสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการผลิต

และยกระดับคุณภาพสินคาเกษตร การบริหารการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ใชปจจัย

การผลิตอยางเหมาะสม ซึ่งชวยลดตนทุนการผลิต ทำใหเกษตรกรมีรายไดที่มีเสถียรภาพมากข้ึน 

 เศรษฐกิจไทยโดยรวม ป 2563 ที่มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมการบริโภค

และการใชสินคาเกษตรในประเทศอยางตอเนื่อง 

 เศรษฐกิจโลกในป 2563 มีแนวโนมขยายตัวได ซึ่งจะชวยใหการสงออกสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑของไทยปรับตัวดีข้ึน 

 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 

             หนวย: รอยละ 

สาขา 2562 2563 

ภาคเกษตร 0.5 2.0-3.0 

  พืช 0.7 2.1-3.1 

  ปศุสัตว 0.8 2.3-3.3 

  ประมง -1.3 1.5-2.5 

  บริการทางการเกษตร 2.7 2.5-3.5 

  ปาไม 2.0 1.2-2.2 

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจภายนอก 

1.1 เศรษฐกิจโลก 

ในเดือนตุลาคม 2562 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) 

คาดการณวาเศรษฐกิจโลกป 2562 จะขยายตัวรอยละ 3.0 ซึ่งเปนการขยายตัวในระดับต่ำสุดตั้งแต

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกในป 2551-2552 โดยเศรษฐกิจของประเทศและกลุมประเทศที่สำคัญ อาทิ 

สหรัฐอเมริกา จีน ยูโรโซน และอาเซียน 5 มีแนวโนมชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากปจจัย 

หลายประการ เชน ความตึงเครียดทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ Brexit 

ปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองในหลายประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอการคาและการตัดสินใจ 

ของนักลงทุนทั่วโลก ทำใหธนาคารกลางของหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ดำเนินมาตรการ

ผอนคลายทางการเงินเพิ่มเติม เชน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการเพิ่มปริมาณการเขาซื้อ

พันธบัตร  

 เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ พบวา เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ขยายตัว

รอยละ 2.4 โดยมีแรงกระตุนในดานบวกจากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวไดตอเนื่อง สอดคลอง

กับการจางงานที ่ปรับตัวดีขึ ้น ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการสงออกมีแนวโนมลดลง 

สวนอัตราเงินเฟอพื ้นฐานอยูในระดับต่ำกวาเปาหมายนโยบายการเง ินที ่ร อยละ 2.0 สงผลให 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง สำหรับกลุมยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี 

และสเปน) ขยายตัวในระดับต่ำรอยละ 1.2 เนื ่องจากความออนแอของการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

มาตั้งแตกลางป 2561 ซึ่งไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคาและเศรษฐกิจของประเทศคูคา 

ที่ชะลอตัว รวมถึงการปรับมาตรฐานการปลอยกาซเรือนกระจกใหมที่สงผลตอการผลิตในหมวดยานยนต 

อยางไรก็ตาม การใชจายในภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวไดดี เศรษฐกิจญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 0.9 

จากการบรโิภคของภาคครัวเรือนที่เรงตัวขึ้นกอนการปรบัขึ้นภาษีการบริโภค ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2562 สำหรับการใชจายภาครัฐและการลงทุนมีทศิทางเพิ่มขึ้นเชนกัน สวนการสงออกยังมีแนวโนมลดลง 

เศรษฐกิจจีน ขยายตัวรอยละ 6.1 โดยอุปสงคภายในประเทศทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน

ชะลอตัวลง สวนการสงออกลดลงจากการกีดกันทางการคาและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา 

สำหรับเศรษฐกิจของอาเซียน 5 (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม) ขยายตัวรอยละ 

4.8 โดยการคาและการลงทุนชะลอตัวอยางมีนัยสำคัญจากมาตรการกีดกันทางการคา และความไมแนนอน

ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการผลิต และ

ภาคการสงออก 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2562 และแนวโนมป 2563 
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ทั้งนี้ IMF คาดวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2563 จะอยูที่รอยละ 3.4 โดย

ยังคงมีปจจัยเสี่ยงในเรื่องความตึงเครียดจากสงครามทางการคาสหรัฐฯ และจีน การปรับอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความผันผวนของภาวะการเงินโลก และการใชมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจเพื่อชวยชดเชยผลจากสงครามการคา สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุน จีน และอาเซียน 5 

คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.1  1.4  0.5  5.8 และ 4.9 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 1 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศตาง ๆ 

หนวย: รอยละ 

ประเทศ 2561 2562f 2563f 

โลก 3.6 3.0 3.4 

 สหรัฐอเมริกา 2.9 2.4 2.1 

 ยูโรโซน* 1.9 1.2 1.4 

 ญี่ปุน 0.8 0.9 0.5 

 จีน 6.6 6.1 5.8 

 อาเซียน 5** 5.2 4.8 4.9 

ท่ีมา: World Economic Outlook, October 2019, IMF 

หมายเหต:ุ *  ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน 

 ** ประเทศอินโดนีเซยี มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม 

 f  ตัวเลขประมาณการ 

1.2 เศรษฐกิจการเกษตรโลก 

 สถานการณดานราคาสินคาเกษตรและอาหารในตลาดโลก สะทอนจากดัชนีราคาอาหาร 

ซึ ่งจัดทำโดย Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) พบวา ดัชนี

ราคาอาหารเฉลี ่ยในเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2562 อยูที ่ระดับ 170.6 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 จาก 

ชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 169.1 โดยกลุมสินคาที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ไดแก เนื้อสัตว 

ผลิตภัณฑนม และน้ำตาล สวนกลุมสินคาที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ไดแก ธัญพืช และน้ำมันพืช 

 ราคาสินคากลุมเนื้อสัตวเฉลี่ยเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2562 เพิ่มขึ้น โดยราคา

เนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น จากความตองการนำเขาของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากการแพร

ระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกันในสุกร (African Swine Fever: ASF) ดานราคาเนื ้อแกะสูงขึ้น 

เนื่องจากปริมาณการผลิตของกลุมประเทศโอเชียเนียลดลง ขณะที่ความตองการนำเขาเน้ือแกะของโลก  
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ยังคงเพิ่มขึ้น สวนราคาเนื้อสัตวปกและราคาเนื้อวัว คอนขางผันผวนตามความตองการของตลาด และ

คาเงินของประเทศผูนำเขา-สงออก 

 ราคาสินคากลุ มผลิตภัณฑนมเฉลี ่ยเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2562 เพิ ่มขึ้น 

โดยราคาผลิตภัณฑนมที่สำคัญ ไดแก เนย เนยแข็ง นมผง และนมผงขาดมันเนย ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากครึ่งแรกของป 2562 ผลผลิตลดลงตามสภาพอากาศที่แหงแลง ประกอบกับมีความตองการ

นำเขาที่เพิ่มข้ึน  

 ราคาน้ำตาลเฉลี่ยเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2562 เพิ่มขึ ้น เนื่องจากประเทศ

บราซิลซึ่งเปนผูผลิตหลักมีการนำออยไปผลิตเอทานอลเพื่อใชภายในประเทศเพิ่มข้ึน ประกอบกับคาเงิน

เรียลที่แข็งคาขึ้น ทำใหราคาน้ำตาลสงออกสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดการณวาผลผลิตในปเพาะปลูก 

2562/2563 จะลดลง เนื่องจากอินเดียมีพื้นที่เพาะปลูกออยลดลงเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผานมา 

 ราคาสินคากลุมธัญพืชเฉลี ่ยเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2562 ลดลง โดยราคา 

ขาวสาลีมีการปรับตัวลดลงมากที่สุด เนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูผลิตรายใหญมีปริมาณผลผลิต

เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีความพรอมในการสงออกผลผลิตไดในปริมาณมาก สำหรับราคาขาวโพดลดลง 

เนื่องจากมีผลผลิตที่พรอมสงออกอยางตอเนื่อง และจากการคาดการณปริมาณผลผลิตขาวโพดของ

สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผู ผลิตและสงออกขาวโพดรายใหญที ่สุดในโลกสูงกวาที ่ผานมา สวนราคาขาว

ปรับตัวลดลงเล็กนอย โดยราคาขาวเมล็ดยาว (อินดิกา) ปรับตัวลดลง ขณะที่ขาวเมล็ดสั้น (จาปอนิกา) 

และขาวหอมมีทิศทางเพ่ิมขึ้น ซึ่งราคาขาวคอนขางผันผวนไปตามความตองการของตลาด 

 ราคาสินคากลุมน้ำมันพืชเฉลี่ยเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ลดลง โดยราคา

น้ำมันปาลม ยังคงมีทิศทางลดลงเนื่องจากปริมาณสต็อกสะสมที่มีอยูมากในประเทศผูผลิตและผูสงออก

รายใหญ แตในระยะตอไปราคาอาจปรับตัวขึ้นเนื่องจากในปนี้มีสภาพอากาศท่ีไมเอื้ออำนวยในพื้นที่ 

ที่มีการเพาะปลูกปาลมน้ำมัน สำหรับราคาน้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากความตองการ

นำเขาที่เพิ ่มขึ ้นในภาคการผลิตอาหารและไบโอดีเซล ประกอบกับสหรัฐอเมริกามีรายงานผลผลิต 

ที ่ต่ำกวาปริมาณที่คาดการณสวนราคาน้ำมันเรพซีดและน้ำมันทานตะวัน คอนขางผันผวนตามพื้นที่ 

ในการเพาะปลูกและความตองการของตลาด 
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ตารางท่ี 2 ดัชนีราคาอาหารโลก จำแนกตามกลุมสินคา 

กลุมสินคา 
เฉลี่ย ม.ค.-พ.ย.  อัตราการเปลี่ยนแปลง* 

(รอยละ) 2561 2562 

ดัชนีราคาอาหารโลก 169.1 170.6 0.9 

  เนื้อสัตว 166.7 174.5 4.7 

  ผลิตภัณฑนม 195.0 198.7 1.9 

  น้ำตาล 177.3 179.3 1.2 

  ธัญพืช 165.1 164.4 -0.4 

  น้ำมันพืช 145.7 132.5 -9.1 

ท่ีมา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  

หมายเหต:ุ * จากการคำนวณของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ดัชนีราคาอาหารโลก ป 2559 – 2562 

(Food Price Index, 2002 – 2004 = 100) 

 

ท่ีมา: FAO 

1.3 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 

 ราคาน้ำมันดิบดูไบในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 เฉลี่ยอยูที่ 63.07 ดอลลารสหรัฐ 

ตอบารเรล ลดลงจากชวงเดยีวกันของป 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 70.30 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล หรือลดลง

รอยละ 10.3 เนื่องจากความตองการใชน้ำมันลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยการถดถอย

ของภาคอุตสาหกรรม การคา และสถานการณของภาคธุรกิจ รวมทั ้งการชะลอตัวของการคารถยนตน่ัง 
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สวนบุคคลของโลก ซึ่งเปนเครื่องชี้สำคัญที่สะทอนความตองการใชน้ำมันที่ลดลงตอเนื่อง ในขณะที่ 

การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐอเมรกิายังคงเพ่ิมขึ้น และกดดันใหราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง 
 

ราคาน้ำมันดิบดูไบ 

 
ท่ีมา: World Bank 

1.4 อัตราแลกเปลี่ยน 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐเฉลี่ยเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 อยูที่ 

31.12 บาทตอดอลลารสหรัฐ แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 32.27 บาท 

ตอดอลลารสหรัฐ หรือแข็งคาขึ้นรอยละ 3.56 เนื่องจากแนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง สงผลให

ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางในหลายประเทศมีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย 

อยางตอเนื่อง รวมทั้งสถานการณสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังไมไดขอยุติ สงผลให 

มีเงินลงทุนจากตางชาติไหลเขามาในไทยอยางมากในชวงที่ผานมา เนื่องจากคาเงินบาทถูกมองวา 

เปนสินทรัพยปลอดภัย สะทอนจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่อยูในเกณฑดี ดุลบัญชีเดินสะพัด 

ที่ยังเกินดุลอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับคูคาและคูแขงอื่น ๆ เงินบาทยังเคลื่อนไหวแข็งคาขึ้น

สะทอนจากดัชนีคาเงินบาท (NEER) และดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง (REER) ที่เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปที่ผานมา 
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

2. เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2562 

จะขยายตัวรอยละ 2.6 (ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) ปรับตัวลดลงจากที่คาดการณไวเดิม ณ เดือน

สิงหาคม 2562 เนื ่องจากการสงออกขยายตัวชะลอลง ซึ ่งเปนผลจากการสงออกที่ขยายตัวต่ำกวา 

ที่คาดการณไว โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา และจีน ที ่มี 

แรงกดดันเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการเบิกจายงบลงทุนของรฐัวิสาหกิจอยูในระดับต่ำ ขณะที่การลงทุนภาครัฐ

ขยายตัวไดคอนขางชา รวมทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวลดลง  

สศช. คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2563 จะขยายตัวรอยละ 2.7-3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ 

ประกอบดวย 1) อุปสงคภายในประเทศทั้งในดานการใชจายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และ 

การลงทุนภาครัฐ มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑที่นาพอใจ 2) การสงออกที่ปรับตัวดีขึ้นภายใตแนวโนม 

การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของภาคการสงออกตอมาตรการกีดกันทางการคา 

3) การดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ 4) ภาคการทองเที่ยวที่มีการปรับตัวดีข้ึน 

ในป 2562 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อยูที่รอยละ 1.25 ตอป ลดลงรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 

1.50 จากผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายต ัวต ่ำกวาที ่ประเม ินไว  เน ื ่องจากการส งออกที ่ลดลง ส งผลให 

การจางงาน และอุปสงคในประเทศชะลอลง สำหรับอัตราเงินเฟอทั่วไป มีแนวโนมต่ำกวาขอบลาง 

ของกรอบเปาหมาย (กรอบเปาหมายเงินเฟอในป 2562 อยูที่รอยละ 2.5 ± 1.5) นอกจากนี้ การใชนโยบาย

การเงินที ่ผอนคลายมากขึ้น จะชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และทำใหอัตราเงินเฟอทั่วไป 
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กลับสูกรอบเปาหมายในระยะตอไป ทั ้งนี ้ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี ่ยในเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2562 

ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.7 ต่ำกวาอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยในชวงเดียวกันของป 2561 อยูที่รอยละ 1.1 

 

อัตราเงินเฟอทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 
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3. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

3.1 ปัจจัยพ้ืนฐาน 

 1) เนื้อที่เพาะปลูก เน้ือที่เก็บเกี่ยว และเนื้อท่ีให้ผลของพืชที่สําคัญ 

 ในปี 2562 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังและอ้อยโรงงาน เน้ือที่ให้ผลยางพารา และ
ปาล์มนํ้ามัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ส่วนเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง 
โดยคาดว่าในปี 2563 เน้ือท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังและอ้อยโรงงาน เนื้อที่ให้ผล
ยางพาราและปาล์มน้ํามัน จะมีทิศทางเพ่ิมขึ้น ขณะที่เน้ือท่ีเพาะปลูกข้าวนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มีแนวโน้มลดลง 

 
ตารางท่ี 3 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกีย่ว และเนื้อท่ีให้ผลพืชที่สําคัญ (Outlook) 

หน่วย: ล้านไร่ 

สินค้า 2561 2562* 
การเปล่ียนแปลง

(ร้อยละ) 
2563* 

การเปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

ข้าวนาปี 59.98 59.96 -0.03 60.00 0.06 
ข้าวนาปรัง 12.07 11.00 -8.88 7.57 -31.18 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 6.87 6.82 -0.78 6.77 -0.69 
มันสําปะหลัง** 8.33 8.67 4.07 8.75 0.94 
อ้อยโรงงาน (รวมพันธุ์)** 11.52 11.80 2.45 11.92 0.96 
ยางพารา*** 20.67 21.66 4.75 22.25 2.74 
ปาล์มน้ํามัน*** 5.35 5.60 4.66 5.81 3.71 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุ: * ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 

 **  เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
 *** เนื้อที่ให้ผล 
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 2) สภาพลมฟาอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 กรมอุตุนิยมวิทยาไดประเมินผลกระทบของลมฟาอากาศที่มีตอพืชในประเทศไทย

ในชวงฤดูเพาะปลูก โดยจัดทำเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกป ซึ่งเปนระยะ 

ที่ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต การประเมินนี้จะพิจารณาเฉพาะผลกระทบ 

อันเนื่องมาจากสภาวะฝน และพิจารณาจากคา Generalized Monsoon Index (GMI) ซึ่งเปนคาดัชนี

ความแหงแลงทางดานการเกษตร ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดแกพืชที่กําลังเจริญเติบโต อันมีสาเหตุ

เนื ่องมาจากการขาดแคลนความชื้น โดย GMI จะมีคาขึ้นอยูกับปริมาณฝนรายเดือนในระหวางชวง 

ฤดูมรสมุนั้น ๆ 

 เดือนมิถุนายน 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

และอาวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเปนระยะ ๆ ประกอบกับมีรองมรสุมพาดผานบริเวณภาคเหนือ

ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะหนึ่งกอนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผานประเทศเมียนมา

ตอนบนของภาคเหนือประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ในชวงกลางเดือน อีกทั้งมีหยอม 

ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในบางชวงทำใหประเทศไทยตอนบน 

มีการกระจายของฝนไมสม่ำเสมอและพื้นที่สวนใหญมีปริมาณฝนรวมต่ำกวา 150 มิลลิเมตร และ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี ่ยพบวาพื้นที่สวนใหญของภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และบางพื้นที่ของภาคกลาง มีปริมาณฝนรวมต่ำกวาคาเฉลี ่ย โดยบริเวณที่มีปริมาณฝนรวมต่ำกวา

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งวัดปริมาณฝนได 25.0 มิลลิเมตร (ต่ำกวาคาเฉลี่ยรอยละ 87) 

สวนบริเวณที่มีปริมาณฝนรวมสูงกวาคาเฉลี่ยมากที ่สุดคือท่ี จังหวัดกระบ่ี วัดปริมาณฝนได 567.8 

มิลลิเมตร (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 117) โดยปริมาณฝนรวมมากที่สุดของประเทศไทย วัดได 1,011.3 

มิลลิเมตรที่ จังหวัดตราด (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 21) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยตอนบน และบางพื้นท่ี

ของภาคใต มีสภาวะฝนอยูในเกณฑแลงถึงแลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0-30) โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ

จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลำพูน ลำปาง แพร นาน ตาก เพชรบูรณ เลย สกลนคร 

ขอนแกน มุกดาหาร มหาสารคาม ชัยภูมิ รอยเอ็ด อุบลราชธานี นครราชสีมา สุร ินทร บุร ีรัมย 

นครสวรรค ลพบุร ีชลบุรี พัทลุง และระนอง ที่มีสภาวะฝนอยูในเกณฑแลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0-20) 

สำหรับบริเวณอื่น ๆ มีสภาวะฝนอยูในเกณฑปกติถึงความชื้นสูงกวาปกติ (GMI มีคาระหวาง 41-90) 

ยกเวน บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต และกระบี่ ที่มีความชื้นเกินความตองการ (GMI มีคา

ระหวาง 91-100) 

 เดือนกรกฎาคม 2562 หลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนมีฝนนอยและบางพื้นที่

ไมมีรายงานฝนตกตอเนื่องในชวงตนเดือนและกลางเดือน เนื่องจากรองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือ

ตอนบน ไดเลื่อนขึ้นไปพาดผานบริเวณประเทศจีนตอนใตในชวงกลางเดือน อีกทั้งมีกำลังออน และ 
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ไมปรากฏชัด สวนในชวงปลายเดือนปริมาณและการกระจายของฝนในประเทศไทยตอนบนเพิ่มมากขึ้น

โดยเดือนนี้มีพายุหมุนเขตรอนเคลื ่อนเขาใกลประเทศไทยจำนวน 2 ลูก ไดแก พายุโซนรอน “มูน” 

บริเวณทะเลจีนใตตอนบนที่เคลื่อนขึ้นฝงและสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในชวงตนเดือน 

และพายุโซนรอน “วิภา” ที ่เคลื ่อนตัวอยูบริเวณทะเลจีนใตตอนบนในชวงปลายเดือนกับมีหยอม 

ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในชวงปลายเดือนทำใหประเทศไทยตอนบน

มีฝนเพิ่มขึ้นในชวงดังกลาว สำหรับภาคใตปริมาณฝนสวนใหญอยูในชวงกลางเดือนเนื่องจากมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใตและอาวไทยมีกำลังแรงปริมาณฝนรวมตลอดทั้งเดือน 

ในพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยอยูระหวาง 50-200 มิลลิเมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา

พื้นที่สวนใหญมีปริมาณฝนตำ่กวาคาเฉลี่ยโดยบริเวณที่มีปริมาณฝนรวมต่ำกวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

จังหวัดกำแพงเพชร วัดปริมาณฝนได 28.0 มิลลิเมตร (ต่ำกวาคาเฉลี่ยรอยละ 83) สวนบริเวณที่มี

ปริมาณฝนรวมสูงกวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา วัดปริมาณฝนได 168.3 มิลลิเมตร (สูงกวา

คาเฉลี่ยรอยละ 69) โดยปริมาณฝนรวมมากที่สุดของประเทศไทยวัดได 856.8 มิลลิเมตร ที่จังหวัดตราด 

(ต่ำกวาคาเฉลี่ยรอยละ 7) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา บริเวณที่มีสภาวะฝนอยูในเกณฑแลงถึงแลงจัด (GMI  

มีคาระหวาง 0-30) ได ขยายพื ้นที ่เพิ ่มมากขึ ้นจากเดือนที ่ผานมา โดยครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี 

ของประเทศไทยตอนบนและบางสวนของภาคใตโดยเฉพาะพื้นที ่แลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0-20) 

ซึ่งยังคงเกิดตอเนื่องจากเดือนท่ีแลวบริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลำพูน ลำปาง

แพร  น าน ตาก เพชรบูรณ เลย สกลนคร ขอนแกน ม ุกดาหาร มหาสารคาม ชัยภูมิ รอยเอ็ด 

อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย นครสวรรค ชลบุรี และระนอง อีกทั้งมีพื้นที่แลงจัดเพิ่มขึ้น 

ในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก กำแพงเพชร เลย นครพนม ศรีสะเกษ สุรินทร นครราชสีมา ชัยนาท 

สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และตรัง 

นอกจากนี้สภาวะฝนคอนขางแลง (GMI มีคาระหวาง 31-40) ไดขยายพื ้นที ่เพิ ่มขึ้นจากเดือนที่แลว

เชนกัน โดยเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดสุโขทัย ตาก หนองคายนครสวรรค ราชบุรี อยุธยา สระแกว ชลบุรี 

ระยอง ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล อยางไรก็ตาม บางพื้นที่ทางตอนลางของ 

ภาคกลาง ชายฝงตอนลางของภาคตะวันออก และตอนลางของภาคใต ที่มีสภาวะฝนอยูในเกณฑปกติ 

ถึงความชื้นสูงเกินกวาปกติ (GMI มีคาระหวาง 41-90) โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและ 

จังหวัดกระบี่ ที ่ม ีความชื ้นส ูงเกินความตองการ (GMI มีคาระหวาง 91-100) ต อเนื ่องมาตั ้งแต 

เดือนมิถุนายนและบริเวณจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนบริเวณที่มคีวามชื้นสูงเกินความตองการ 

 เดือนสิงหาคม 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

และอาวไทยตลอดเดือน และมีกำลังแรงเปนระยะ ๆ ประกอบกับรองมรสุมพาดผานบริเวณภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในชวงตนเดือนและปลายเดือน และบางชวงไดเลื ่อนขึ้นไป 
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พาดผานบริเวณประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบน อีกทั้งมีพายุหมุนเขตรอน

เคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยจำนวน 2 ลูก คือ พายุโซนรอน “วิภา” ที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยบริเวณ

จังหวัดนาน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ขณะมีกำลังแรงเปนพายุดีเปรสชันและพายุโซนรอน “โพดุล” 

ที่เคลื่อนเขาสูจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สงผลใหพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีฝน

ตกหนาแนน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนเพิ่มขึ้นชัดเจนในชวงปลายเดือน

สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในหลายพื้นที่ โดยประเทศไทยมีปริมาณฝนรวม 

ตลอดเดือนสูงกวาคาปกติในเกือบทุกภาค สำหรับปริมาณฝนรวมตลอดเดือนในประเทศไทย สวนใหญ

อยูในชวง 200–400 มิลลิเมตร ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา พื้นที่สวนใหญมีปริมาณฝนสูงกวา

คาเฉลี่ย โดยพื้นที่ที ่มีปริมาณฝนรวมสูงกวาคาเฉลี ่ยมากที่สุด คือ จังหวัดรอยเอ็ด วัดปริมาณฝนได 

789.2 มิลลิเมตร (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 200) บริเวณที่มีปริมาณฝนรวมต่ำกวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

จังหวัดระยอง วัดปริมาณฝนได 20.4 มิลลิเมตร (ต่ำกวาคาเฉลี่ยรอยละ 84) และเปนพื้นที่ที่มีปริมาณฝน

นอยที่สุด สวนปรมิาณฝนมากที่สุดวัดได 1,260.2 มิลลิเมตร คือ จังหวัดตราด (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 22) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวาพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีสภาวะฝนอยูในเกณฑ

ปกติถึงมีความชื้นสูงกวาปกติ (GMI มีคาระหวาง 41-90) โดยมีบางพื้นที่มีความชื้นเกินความตองการ 

(GMI มีคาระหวาง 91-100) ไดแก จังหวัดลำปาง นาน สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ หนองคาย มุกดาหาร  

มหาสารคราม รอยเอ็ด และลพบุรี แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีพื้นที่แลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0-20) 

ตอเนื่องจากเดือนที่ผานมาในบริเวณจังหวัดเชียงราย สุรินทร บุรีรัมย สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และ

ระยอง อีกทั้งมีพื้นที่แลงจัดเพิ่มขึ้นในบริเวณจังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 

สระแกว ชลบุรี ระยอง สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่คอนขางแลง (GMI มีคา

ระหวาง 31-40) อยูในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา สุพรรณบุรี ชลบุร ีสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 

 เดือนกันยายน 2562 ประเทศไทยมีฝนนอยและการกระจายของฝนไมคอย

สม่ำเสมอ โดยมีฝนตกหนาแนนเป นระยะ ๆ ในชวงตนเด ือน และกลางเดือน สวนมากบริเวณ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมที่พาดผานบริเวณ

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงตนเดือน โดยพายุโซนรอน “คาจิกิ” พาดเขาสูบริเวณ

ทะเลจีนใต ซึ่งตอมาไดเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางและไดเคลื่อนเขาสูประเทศลาว

แลวออนกาลังลงเปนพายุดีเปรสชันท่ีเมืองสาละวันในชวงเย็น กอนจะเคลื่อนตัวกลับไปทางประเทศ

เวียดนามอีกครั ้ง แลวเคลื่อนตัวลงสู ทะเลจีนใตตอนบนในชวงค่ำของวันเดียวกัน และเคลื่อนตัว 

หางออกไป จากนั้นในชวงกลางเดือนรองมรสุมไดเลื่อนลงมาพาดผานบริเวณภาคกลางตอนลาง ภาคใต

ตอนบน และภาคตะวันออก ระยะหนึ่ง กอนจะเลื่อนกลับขึ้นไปพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง

ตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอาวไทยเกือบตลอดเดือน กับมีลมตะวันออกพัดปกคลุม
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ภาคใต และอาวไทยในชวงปลายเดือน อยางไรก็ตาม ในชวงปลายเดือนบริเวณความกดอากาศสูงจาก

ประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน สงผลใหรองมรสุมเลื่อนลงไปพาดผานบริเวณภาคใต

และอาวไทยทำใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงในชวงดังกลาว สำหรับปริมาณฝนรวม 

ตลอดเดือนในประเทศไทยสวนใหญอยูในชวง 100-300 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา 

พื้นที่สวนใหญมีปริมาณฝนต่ำกวาคาเฉลี่ย โดยปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนนี้วัดได 1,155.1 มิลลิเมตร 

ที่จังหวัดตราด (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 51.4) สวนปริมาณฝนนอยที่สุดวัดได 57.1 มิลลิเมตร ที่จังหวัด

เพชรบูรณ (ต่ำกวาคาเฉลี่ยรอยละ 69.8) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา พื ้นที่ที่มีสภาวะฝนอยู ในเกณฑปกติถึงความชื้น 

เกินความตองการ มีพื้นทีล่ดลง (GMI มีคาระหวาง 41-100) แตยังคงมีความชื้นสูงกวาปกติ (GMI มีคา

ระหวาง 61-90) ในบริเวณจังหวัดแมฮองสอน ลำพูน ลำปาง แพร นาน สุโขทัย ตาก หนองคาย อุดรธานี 

สกลนครนครพนม อุบลราชธานี สุรินทร นครสวรรค ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุร ีตราด เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นราธิวาส ระนอง และภูเก็ต โดยพื้นที่ที่ยังคงมีความชื้นเกินความตองการ (GMI 

ม ีค าระหวาง 91-100) ได แก จ ังหว ัดลำปาง ตาก เพชรบูรณ ม ุกดาหาร มหาสารคราม ร อยเอ็ด

ประจวบคีร ีข ันธ และชุมพร สำหร ับพื ้นที่ที่ม ีสภาวะฝนอยู  ในเกณฑค อนขางแลงถึงแลง (GMI  

ม ีค  าระหว าง 21-40) ได ขยายบร ิ เวณเพ่ิมข ึ ้นจากเด ือนที่ผ  านมา ในพ ื ้นที่ภาคเหน ือ และภาค

ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ บริเวณจังหว ัดพะเยา อ ุตรดิตถ พ ิษณุโลก เลย รวมถ ึงบางพื ้น ท่ีของ 

ภาคตะวันออก และภาคใต บริเวณจังหวัดจันทบุรี สงขลา และภูเก็ต โดยพื้นที่แลงจัด (GMI มีคา

ระหวาง 0-20) ไดเพิ่มพื้นที่ขึ ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และชลบุรี และ 

หลายพื้นท่ียังคงแลงจัดตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา ไดแก จังหวัดเชียงราย สุรินทร สุพรรณบุรี นครปฐม 

พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทราชลบุรี ระยอง และสุราษฎรธานี  
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 3) สภาพน้ำในอางเก็บน้ำ (ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ำ กรมชลประทาน  

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) 

 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลางทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 

2562 ปริมาตรน้ำในอางฯ ทั้งหมด 50,595 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 67 ของความจุอางเก็บน้ำ

ขนาดใหญและขนาดกลางทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีปริมาตร 61,354 ลานลูกบาศกเมตร 

หรือลดลงรอยละ 18 สำหรับปริมาตรน้ำที่สามารถใชการได 26,666 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 51 

ของปริมาตรน้ำในอางฯ ทั้งหมด และสามารถรับน้ำไดอีก 25,471 ลานลูกบาศกเมตร 

 เมื ่อพิจารณาถึงปริมาตรน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลางทั้งประเทศ  

โดยแยกเปนรายภาค มีรายละเอียดดังนี้ 

 ภาคเหนือ ปริมาตรน้ำในอางฯ รวม 12,669 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 49 

ของความจุอางฯ ลดลงจากป 2561 ที่มีปริมาตร 20,171 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 37 

ปริมาตรน้ำใชการได 5,825 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ำไดอีก 13,156 ลานลูกบาศกเมตร 

โดยอางฯ ทีส่ำคัญ ไดแก ภูมิพล มีปริมาตรน้ำ 5,934 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 44) สิริกิติ์ มีปริมาตรน้ำ 

5,294 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 56) และแควนอยบำรุงแดน มีปริมาตรน้ำ 495 ลานลูกบาศกเมตร 

(รอยละ 53)  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ำในอางฯ รวม 6,272 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน

รอยละ 61 ของความจุอางฯ เพิ่มขึ้นจากป 2561 ที่มีปริมาตร 6,179 ลานลูกบาศกเมตร หรือเพิ่มข้ึน

รอยละ 2 ปริมาตรน้ำใชการได 4,473 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ำไดอีก 4,094 ลานลูกบาศกเมตร 

โดยอางฯ ที่สำคัญ ไดแก อุบลรัตน มีปริมาตรน้ำ 588 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 24) สิร ินธร  

มีปริมาตรน้ำ 1,848 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 94)  

 ภาคกลาง ปริมาตรน้ำในอางฯ รวม 658 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 37 ของ

ความจุอางฯ ลดลงจากป 2561 ที่มีปริมาตร 1,152 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 43 ปรมิาตรน้ำ

ใชการได 574 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ำไดอีก 1,130 ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สำคญั 

ไดแก ปาสักชลสิทธ์ิ มีปรมิาตรน้ำ 349 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 36)  

 ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ำในอางฯ รวม 23,419 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 

88 ของความจุอางฯ ลดลงจากป 2561 ที่มีปริมาตร 24,370 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 4 

ปริมาตรน้ำใชการได 10,133 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ำไดอีก 3,326 ลานลูกบาศกเมตร  

โดยอางฯ ที่สำคัญ ไดแก ศรีนครนิทร มีปริมาตรน้ำ 15,565 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 88) และวชิราลงกรณ 

มีปริมาตรน้ำ 7,770 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 88) 

 ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ำในอางฯ รวม 1,627 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 66 

ของความจุอางฯ ลดลงจากป 2561 ที ่มีปริมาตร 2,340 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 30 
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ปริมาตรน้ำใชการได 1,476 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ำไดอีก 851 ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ 

ที่สำคญั ไดแก คลองสียัด มีปริมาตรน้ำ 145 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 35)  

 ภาคใต  ปริมาตรน้ำในอางฯ รวม 5,950 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 67  

ของความจุอางฯ ลดลงจากป 2561 ที ่มีปริมาตร 7,141 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 17 

ปริมาตรน้ำใชการได 4,186 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ำไดอีก 2,913 ลานลูกบาศกเมตร  

โดยอางฯ ที่สำคัญ ไดแก รัชชประภา มีปริมาตรน้ำ 3,862 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 68) บางลาง  

มีปริมาตรน้ำ 862 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 59) และแกงกระจาน มีปริมาตรน้ำ 547 ลานลูกบาศกเมตร 

(รอยละ 77) 

3.2 ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2562 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณได ดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวนโยบาย 

ของรัฐบาล โดยเนนเกษตรกรเปนศูนยกลาง และใหความสำคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสู 

การปฏิบัติ เพื่อใหเกษตรกรไดรบัประโยชนสูงสุด มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 1) การสงเสริมพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ 

 เพื่อใหเกษตรกรไดรับการพัฒนาองคความรูดานการผลิต การแปรรปู จนถึงการตลาด 

รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการเพิ ่มศักยภาพแกตนเองและชุมชน ใหมีความเขมแข็ง

สามารถพึ่งพาตนเองได 

 1.1) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื ่อง (Smart Famer) และเกษตรกรรุ นใหม  

โดยเสริมสรางความเข็มแข็งในทุกระดับ เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

สงเสริมการดำเนินงานอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตร

ผสมผสาน พัฒนาอาชีพในจังหวัดชายแดนใต/พื้นที่ คทช. พัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตร และพัฒนาศกัยภาพผูประกอบการธุรกิจเกษตรเชิงพาณิชย 

(Commercial Farmer)  

 1.2) พัฒนาความเขมแข็งกลุ ม โดยการเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณ  

พัฒนาระบบสหกรณใหมีความสามารถในการแขงขัน เปนกลไกในการแกไขปญหาของเกษตรกร 

และสมาชิก สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการกลุม

เกษตรกร เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสู Smart Group กลุมแมบานเกษตรกร และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจ

ชุมชน 

 1.3) ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินใหเกษตรกรเขาถึงได โดยจัดที่ดินใหเกษตรกร จัดที่ดิน

ชุมชน และออกหนังสืออนุญาต กสน.3 และ กสน.5 ใหกับสมาชิกนิคมสหกรณ 
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 1.4) การชวยเหลือดานหนี้สินแกเกษตรกร โดยชดเชยดอกเบี้ยใหเกษตรกรรายยอย

ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ทำใหเกษตรกรรายยอยที่มีหนี้สินและประสบภัยธรรมชาติ ไดรับการพัก

ชำระหนี้/จำหนายหนี้เปนศูนย/ชดเชยดอกเบี้ย และไถถอน จำนอง ขายฝาก/ชำระหนี้กูยืม ไมใหเจาหนี้

บังคับตามคำพิพากษารวม  

 1.5) การสนับสนุนเงินหรือปจจัยการผลิต เพื่อลดตนทุนยางพารา โดยใหสินเชื่อ

เปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา สนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร 

แปรรูปยางพารา สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครฐั สนับสนุนชาวสวนยางรายยอยประกอบอาชีพเสริม 

และปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยาง ปาลมน้ำมัน โดยสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ำมัน 

และขาวโพดเลี้ยงสัตว สนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทำนา  

 1.6) การชวยเหลือผู ประสบปญหาภัยธรรมชาติ โดย (1) จัดเตรียมมาตรการ

รองรับภัยแลงและอุทกภัย ไดแก ปองกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำ 

(2) บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานเดิม ซอมแซม/บำรุงรกัษา/เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

และการบริหารจัดการน้ำ และจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวง (3) การชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ 

ทั้งอุทกภัยและภัยแลง 

 2) การพัฒนาการผลิต 

 2.1) พฒันาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร ไดแก ผลิตและกระจายพันธุดี

ส ู  เกษตรกร โดยการผลิตพันธุ พืชและปจจัยการผลิตคุณภาพดี เพ ื ่อนำไปผลิตพันธุ ขยายและ 

พันธุจำหนายใหเกษตรกรและสำรองพันธุพืชในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 63 ชนิด (พืชไร 11 ชนิด พืชสวน 

33 ชนิด ปจจัยการผลิต 19 ชนิด) การพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคม

อาเซียน รับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ ใหเปนมาตรฐานสากล และพัฒนาหนวยตรวจรับรองเมล็ดพันธุ 

ตามมาตรฐานสากล ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว ผลิตพันธุหมอนไหมและวัสดุยอมสี ผลิตพันธุสัตวน้ำ 

และปศสุัตว ผลิตพืชอาหารสัตวพันธุดี และอนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว 

 2.2) การวิจัยและนวัตกรรม ไดแก ดานพืช วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการผลิตพืชจากแบบดั ้งเด ิมไปสู  เกษตรสมัยใหม ด านประมง พัฒนาการสรางความเขมแข็ง 

ดานการประมง อุตสาหกรรมประมง และโครงสรางพื ้นฐานการวิจัย ดานปศุสัตว พัฒนาอาหารสัตว 

สุขภาพสัตว การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว พัฒนาพันธุ ส ัตว และการขยายพันธุ โดยเทคโนโลยีชีวภาพ 

ดานความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาที่ดิน การจัดการดินและน้ำ การสรางตนแบบ 

การจัดการดินอยางยั่งยืนและการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย พัฒนาเทคโนโลยีดานหมอนไหม

และดานฝนหลวง รวมทั้งสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยสูการใชประโยชน  

 2.3) ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร ไดแก ดานพืช โดยตรวจรับรองแหลงผลิต

เพื ่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ/แปรรูปเพื่อรับรอง 
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ตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP/HACCP พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบสินคาพืชและ

ผลิตภัณฑ พัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามระบบ GAP พัฒนาการจัดการสินคา

เกษตรและการตลาดขั้นตน ตรวจสอบปจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล 

พ.ร.บ. ดานประมง โดยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัย

ฟารม ตรวจประเมินสถานประกอบการ และตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมง รวมทั้งเฝาระวังปองกัน 

ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา และควบคุมเฝาระวังการลักลอบนำเขา-สงออกสัตวน้ำ ซากสัตวน้ำ และ

ผลิตภัณฑ และดานปศุสัตว โดยตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวตามเกณฑมาตรฐาน ตรวจประเมิน

มาตรฐานสถานประกอบการ รวมท้ังเกณฑมาตรฐานฮาลาล 

 2.4) การพัฒนาพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก (1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ของดานตรวจสัตวน้ำที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง บูรณาการปองกันการลักลอบนำเขา

สงออกสัตวน้ำ หรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ ปจจัยการผลิตและสินคาเกษตร และประชาสัมพันธใหความรู 

ดานกฎหมาย/ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเขาสงออกแกผูประกอบการ (2) พัฒนาดานกักกันสัตว

เพื่อใหบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 11 แหง และ (3) พัฒนาดานตรวจพืช 14 ดาน ใหเปนมาตรฐานสากล 

 2.5) บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) 

ไดแก (1) พัฒนาขอมูลสารสนเทศแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยจัดทำฐานขอมูล 

เพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน สำรวจและ

จัดทำเขตการใชที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ สำรวจและจัดทำแผนที่สภาพการใชที่ดิน ปรับปรุงขอมูลเขต

เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และจัดทำฐานขอมูลสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่

เกษตรกรรม (Zoning) รวมทั้งศึกษาเศรษฐกิจสินคาเกษตรที ่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และ  

(2) ปรับเปลี ่ยนกิจกรรมการผลิตในพื ้นที ่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map โดยการถายทอดเทคโนโลยี 

การเลี้ยงสัตวน้ำใหเกษตรกร ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน 

สรางการรับรูใหเกษตรกรและจัดทำแปลงตนแบบ สนับสนุนปจจัยการผลิตที่จำเปนในการปรับเปลี่ยน  

 2.6) สงเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ โดยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนระบบ

สงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ สงเสริมการผลิตขาวแปลงใหญ บริหารจัดการนาโดยใชเทคโนโลยี

เกษตรกรรมแมนยำสูง สงเสริมประมงและการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

หมอนไหมระบบแปลงใหญ ถายทอดความรู ดานการรวมกลุ ม การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรในแปลงใหญ 

อบรมเจาหนาที ่และเกษตรกรผู นำ จัดทำแปลงตนแบบ จัดหาแหลงปจจัยการผลิตที่ม ีค ุณภาพ  

ศูนยเฝาระวังและเตือนภัย พัฒนาโรงงานแปรรูป และถายทอดความรูในการผลิตตามมาตรฐาน GAP  

 2.7) สงเสริมเกษตรอินทรีย ทั้งดานพืช ปศุสัตว และประมง โดยสงเสริมการผลิต

ขาวอินทรีย และหมอนไหมอินทรีย สงเสริมและตรวจรับรองฟารมปศุสัตว สงเสริมกระบวนการเรียนรู
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เกษตรอินทรีย ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอินทรียและการพัฒนาที่ดินเพื่อเขาสูระบบ

เกษตรอินทรีย พัฒนาตอยอดศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย PGS และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย สงเสริมการใชสารอินทรีย รณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช ตลอดจนการพัฒนา

และรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย รวมถึง

ถายทอดความรูการผลิตตามมาตรฐานแกเกษตรกร  

 2.8) การผลิตและการตลาดขาวครบวงจร โดยจัดทำแผนการผลิตและการตลาด

ขาวครบวงจร ป 2562/63 กำหนดอุปสงคขาว อุปทานขาว และวางแผนการผลิตขาวใหสอดคลองกับ

ความตองการใชขาว พื ้นที ่ 72.80 ลานไร ผลผลิต 34.62 ลานตันขาวเปลือก แยกเปนรอบที่ 1  

ไดวางแผนการผลิตพื้นที่ 58.99 ลานไร ผลผลิต 25.47 ลานตันขาวเปลือก รอบที่ 2 ไดวางแผนการผลิต

พื้นที่ 13.81 ลานไร ผลผลิต 9.15 ลานตันขาวเปลือก  

 2.9) โครงการธนาคารสินคาเกษตร โดยสนับสนุนและจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตร 

326 แหง ประกอบดวย (1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมธนาคารสินคาเกษตรในสหกรณ (2) สงเสริม

การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ ขาวชุมชน และสนับสนุนปจจัยการผลิต (3) สนับสนุนธนาคารผลผลิต 

สัตวน้ำอยางมีสวนรวม (4) จัดตั้งธนาคารปุยอินทรีย และ (5) บริหารจัดการธนาคารหมอนไหม  

 2.10) ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชยและประมงชายฝง ไดแก ประเมินผล 

จับสัตวน้ำในทะเลฝงอาวไทยและอันดามันและแหลงน้ำจืด ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต 

และหนังสือรบัรองภายใต พรก. การประมง ติดตามและเฝาระวังการทำประมงและกิจกรรมที่เก่ียวของ 

ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงในนานน้ำไทย ตรวจเรือประมงและควบคุมเฝาระวัง 

การทำประมงในทะเลและนานน้ำภายใน ติดตามและเฝาระวังการทำประมงของเรือประมงและเรือขนถาย

สัตวน้ำไทยนอกนานน้ำ ตรวจสุขลักษณะหองเย็นรับฝาก สะพานปลา แพปลา และทาเทียบเรือ 

ตรวจสอบระบบตรวจสอบยอนกลับของโรงงาน และบริหารจัดการทรัพยากรรวมกับชุมชน  

 2.11) พัฒนาศักยภาพกระบวนตลาดสินคาเกษตร ดวยการพัฒนาตลาดเกษตรกร

ทั้ง 77 จังหวัด เชื่อมโยงตลาดขาวอินทรยีและขาว GAP ครบวงจร สงเสริมการจัดตั้งตลาดสินคาเกษตร

ของสหกรณและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของตลาดกลางสินคาเกษตรใหสามารถเปนชองทาง 

การจำหนายสินคาเกษตรในชุมชน จัดตลาดสินคาเกษตรในระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงสินคาเกษตรเขาสู

ระบบตลาด พัฒนาเว็บไซตซื้อขายออนไลนรองรับการซื้อขายระดับสากล จัดตั้ง Mini อ.ต.ก. จัดมหกรรม

แสดงสินคาเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) และตลาดน้ำ อ.ต.ก. เพื่อเปนตลาดเกษตรทองเที่ยว รวมทั้ง

การขยายชองทางตลาดเกษตรกรดวยการเขารวมกิจกรรมตางประเทศ  

 3) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต 

 3.1) การฟนฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ที่มีปญหา

ทางกายภาพ ทั้งพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินกรด ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
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โดยรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก จัดระบบอนุรักษดินและน้ำบนพื้นที่ลุม-ดอน ชุมชนบนพื้นที่สูง 

พื้นที่เสี่ยงตอดินถลม และพื้นที่วิกฤตตอการสูญเสียหนาดิน ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดำ พัฒนา

พื้นที่ทุงสัมฤทธ์ิ การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอนโดยปลูกไมยืนตนโตเร็ว ลดการเผา 

และการรณรงคไถกลบตอซัง  

 3.2) บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหลงน้ำชุมชน โดยการสรางความมั่นคงของน้ำ 

ภาคการผลิต จัดหาแหลงน้ำและเพิ่มพื ้นที ่ชลประทาน กอสรางโครงการชลประทานขนาดกลาง  

แหลงน้ำและระบบสงน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท โครงการแกมลิง การเชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณ

น ้ำตนท ุนในอาง การลดการใช น ้ำภาคอุตสาหกรรมและพื ้นที ่ชลประทานเดิมโดยปรับปรุง 

งานชลประทานเพื ่อใหเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถไดรับน้ำอยางทั ่วถึงและเปนธรรม  

การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำในแมน้ำสายหลักและในลุมน้ำที่มีคุณภาพน้ำ

วิกฤต และจัดหาแหลงน้ำในระดับไรนา ชุมชน แหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ และแหลงน้ำในเขต

ปฏิรูปที่ดิน  

 4) การอำนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานเกษตร  

 4.1) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเกษตร โดย (1) ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน พรอมฐานขอมูลเกษตรกร

กลาง Farmer One เชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานแบบ Real time เพื่อใชประโยชนในการ

บริหารจัดการเชิงนโยบาย (2) จัดทำระบบ E-commerce สินคาสหกรณภาคการเกษตร ใหบริการแก

สหกรณและกลุมเกษตรกรในดานการคาออนไลน และ (3) ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดิน 

 4.2) พัฒนาระบบบริการภาครัฐ โดยจัดทำระบบเพื่ออำนวยความสะดวกใหแก

ผูรับบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3 ระบบ ไดแก ระบบการออกใบรับรองหนวยตรวจสอบ

รับรอง ระบบการออกใบอนุญาตผู ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และระบบการขึ ้นทะเบียน

ห องปฏ ิบ ัต ิการตรวจสอบส ินค า เกษตรและอาหาร พ ัฒนาระบบการให บริการเช ื ่ อมโยง 

ทางอิเล็กทรอนิกสเพื ่อเพิ ่มชองทางการชำระเงิน พัฒนาฐานขอมูลและปรับปรุงระบบเชื ่อมโยง 

การลงทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตนำเขา–นำผาน สงออกผลิตผลพืชและปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 4.3) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทำธุรกิจและการใชชีวิตประจำวัน 

ได แก (1) การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให เปนธรรม และ (2) การออกกฎหมายใหม อาทิ  

รางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาขาวและ

ชาวนาแหงชาติ และรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งเสนอแกไข

กฎหมาย อาทิ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การชลประทานหลวง การพัฒนาที่ดิน การควบคุม

ยางพารา ปุยและพันธุพืช มาตรฐานสินคาเกษตร และกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตร 
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 4 .4) การสร างบทบาทของไทยในเวท ีโลก โดยพ ัฒนาความรวมม ือและ 

ขยายการดำเนินงานดานการเกษตรและ/หรือการเขารวมประชุมระหวางประเทศ 41 เรื่อง อาทิ การประชุม

รัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งที่ 40 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การประชุม

จัดทำแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ 3 ป (2562-2564) ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา และการประชุมหารือรายละเอียดโครงการแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตพืช ดวยระบบเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนแนวทางการจัดทำความรวมมือรวมกันในอนาคต 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.3 เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

 1) ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรและดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได ในชวงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 

2562 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรเฉลี่ยอยูที่ระดับ 144.3 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งอยูที่

ระดับ 143.3 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 ขณะที่ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูที่ระดับ 

129.9 เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 128.1 หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 
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2) ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได ในชวง

เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลเฉลี่ยอยูที่ระดับ 142.0 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 

จากชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 141.6 ขณะท่ีดัชนรีาคาหมวดพืชผลท่ีเกษตรกรขายได

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 132.3 ลดลงจากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 133.4 หรือลดลงรอยละ 0.8 
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3) ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตวและดัชนีราคาหมวดปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ในชวงเดือน

มกราคม-พฤศจิกายน 2562 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตวเฉลี่ยอยูที ่ระดับ 176.2 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8  

จากชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 173.1 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดปศุสัตวที่เกษตรกรขายได 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 125.6 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 113.1 หรือเพิ่มขึ้น 

รอยละ 11.1 
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4) ดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชนีราคาหมวดประมงที ่เกษตรกรขายได ในชวง 

เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ดัชนีผลผลิตหมวดประมงเฉลี่ยอยูที่ระดับ 75.0 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 

จากชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 74.1 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได

เฉลี่ยอยูที ่ระดับ 118.1 ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูท่ีระดับ 124.6 หรือลดลง 

รอยละ 5.3 
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 5) การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 

 การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยไปตลาดโลก ในชวงเดือนมกราคม-

ตุลาคม 2562 มีมูลคาอยูที่ 1,091,510 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งอยูที่ 

1,173,306 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.0 โดยเปนการลดลงในทุกตลาดสงออกหลักที่สำคัญ ไดแก 

อาเซียน จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สำหรับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสำคัญที่มีมูลคา

สงออกลดลง ไดแก ขาวและผลิตภัณฑ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ น้ำตาลและผลิตภัณฑ ยางพารา 

น้ำมันปาลม ปลาและผลิตภัณฑ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ และกุงและผลิตภัณฑ สวนสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก ผลไมและผลิตภัณฑ เนื ้อไกและผลิตภัณฑ เนื ้อสุกรและ

ผลิตภัณฑ และนมและผลิตภัณฑ  

ตารางที่ 4 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยไปยังตลาดที่สำคัญ 

ประเทศ 

มูลคาการสงออก(ลานบาท) 
การเปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 
สินคาสงออกที่สำคญั 2561 

(ม.ค. – ต.ค.) 

2562 

(ม.ค. – ต.ค.) 

โลก 1,173,306.37 1,091,510.09 -7.0 ผลไมและผลิตภัณฑ ยางพารา  

ขาวและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ 

เนื้อไกและผลิตภัณฑ น้ำตาลและ

ผลิตภัณฑ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ 

อาเซียน 

(9 ประเทศ) 

307,432.96 266,758.87 -13.2 น้ำตาลและผลิตภัณฑ เครื่องดื่ม ผลไมและ

ผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภณัฑ ยางพารา  

จีน 234,837.80 227,486.22 -3.1 ยางพารา ผลไมและผลิตภัณฑ  

มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ น้ำตาลและ

ผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภณัฑ 

ญ่ีปุน 135,456.33 129,883.14 -4.1 เนื้อไกและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ 

กุงและผลิตภัณฑ ยางพารา  

ผักและผลิตภัณฑ  

สหรัฐอเมรกิา 105,519.40 105,150.19 -0.4 ผลไมและผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ

ปลาและผลิตภัณฑ กุงและผลิตภัณฑ 

ยางพารา 

สหภาพยุโรป 

(27 ประเทศ) 

98,738.66 91,377.70 -7.5 เนื้อไกและผลิตภัณฑ ยางพารา  

ขาวและผลิตภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑ  

ปลาและผลิตภัณฑ 

อ่ืน ๆ 291,321.21 270,853.96 -7.0 ผลไมและผลิตภัณฑ ยางพารา ขาวและ

ผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ เน้ือไกและ

ผลิตภัณฑ น้ำตาลและผลิตภณัฑ  

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาในพิกัดศุลกากร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 4002.80, 4002.91, 4002.99, 40.05, 

44.03, 50.01 - 50.03, 52.01, 53.03 
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2562 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป  2562 ขยายตัวร อยละ 0.5 เม ื ่อเท ียบกับป 2561  

โดยขยายตัวจากสาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม สวนสาขาประมงหดตัว 

ปจจัยบวก 

 สภาพอากาศเย็นในชวงปลายป 2561 เอื้ออำนวยใหไมผลทั้งทุเรียน มังคุด และเงาะ 

มีการออกดอกติดผลใหผลผลิตไดจำนวนมาก ไมยืนตนมีเนื้อใหผลเพิ่มขึ้น ทำใหผลผลิตพืชดังกลาว

เพิ่มขึ้น ในสวนของการผลิตสินคาปศุสัตว มีระบบการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีการวางแผนการผลิต และ

การเฝาระวังควบคุม โรคระบาดอยางตอเนื่อง  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณมุงพัฒนาภาคเกษตร โดยเนนเกษตรกรเปนศูนยกลาง และ

ใหความสำคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยไดดำเนินนโยบายที่สำคัญอยางตอเนื่อง 

อาทิ การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer และพัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง ซึ่งชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิตสงเสริมใหเกษตรกรเปนเกษตรกรมืออาชีพที ่มีศักยภาพ 

ทั ้งทางดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใชหลักการตลาดนำการผลิตควบคู กับการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำใหการผลิตสินคาเกษตรสอดคลองกับความตองการของตลาดและ 

มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น 

ปจจัยลบ 

 ในชวงครึ่งแรกของป 2562 มีสภาพอากาศที่รอนจัดและแหงแลงประกอบกับมีปริมาณ

น้ำนอยกวาปที่ผานมา สงผลตอการเติบโตของขาว ออยโรงงาน และสับปะรดโรงงาน รวมทั้ง การติดผล

ของลำไยลดลง ทำใหมีผลผลิตลดลง นอกจากนี้ ฝนที่มาลาชาในชวงเขาสูฤดูฝน และภาวะฝนทิ้งชวง 

ยังทำใหเกษตรกรมกีารปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช 

 ในชวงปลายเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคเหนือ อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม กาฬสินธุ นครพนม สกลนคร เชียงใหม แพร 

นาน พิจิตร และพิษณุโลก ไดรบัผลกระทบจากพายุโซนรอน “โพดุล” เกิดปญหาอุทกภัย สงผลใหพื้นที่

เพาะปลูกพืชไดรับความเสียหาย 

 การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชหลายชนิด อาทิ การระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด 

โรคใบดางมันสำปะหลัง โรคไหมขาว และโรคใบรวงยางพารา สงผลทำใหผลผลิตไดรับความเสียหาย 

 การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมีทิศทางลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคูคาสำคัญอยางจีนยังคงชะลอตัว 
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สาขาพืช 

สาขาพืชในป 2562 ขยายตัวรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับป 2561 โดยพืชสำคัญที่มีผลผลิต

เพิ ่มขึ ้น ไดแกมันสำปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ำมัน ทุเรียน มังคุด และเงาะ โดยมันสำปะหลัง 

มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่เก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลจากราคามันสำปะหลังในปที่ผานมาอยูในเกณฑดี

อยางตอเนื่อง จูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกแทนพืชอ่ืน เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสัปปะรดโรงงาน 

เปนตน ประกอบกับมีการเฝาระวังและปองกันการระบาดของโรคใบดางมันสำปะหลังอยางเขมงวด 

ทำใหผลผลิตโดยรวมเพิ่มข้ึน ยางพารามีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากเนื้อที่กรีดไดเพ่ิมขึ้นจากพื้นที่ปลูกใหม

ในป 2556 ที่ปลูกแทนในพื้นที่พืชไร ไมผล พื้นที่นา และปลูกแทนตนยางพาราอายุมาก ประกอบกับ

เนื้อที่กรีดไดสวนใหญเปนตนยางพาราที่มีอายุอยูในชวงใหผลผลิตสูง ปาลมน้ำมันมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันชวงป 2558-2559 เริ่มใหผลไดในปนี้ ทำใหเนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น ประกอบกับ

เนื้อที่ใหผลของปาลมน้ำมันอยูในชวงอายุที่ใหผลผลิตสูง รวมท้ังสภาพอากาศเอ้ืออำนวยและปริมาณน้ำ

เพียงพอตอความตองการของตนปาลมน้ำมัน ทำใหตนปาลมมีความสมบูรณและมีจำนวนทะลายเพิ่มขึน้ 

ทุเรียนมีผลผลิตเพิ ่มขึ้น เนื ่องจากพื ้นที ่ปลูกใหมในป 2557 เริ ่มใหผลผลิตในปนี ้ ประกอบกับ 

สภาพอากาศเย็นในชวงปลายป 2561 เอ้ืออำนวยใหตนทุเรียนมีการออกดอกและติดผลมากขึ้น รวมถึงราคา

ในปที่ผานมาอยูในเกณฑดี จูงใจใหเกษตรกรมีการบำรุงและดูแลรักษามากขึ้น มังคุดมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 

เนื ่องจากพื้นที ่ปลูกใหมในป 2556 เริ ่มใหผลผลิตเปนปแรก ประกอบกับปที่ผานมาผลผลิตมังคุด 

ต่ำกวาปกติจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำใหตนมังคดุไดพักตนสะสมอาหารเต็มที่ สงผลใหในป 2562  

มีการออกดอกและติดผลมากขึ้น รวมถึงราคาในปที่ผานมาอยูในเกณฑดี จูงใจใหเกษตรกรมีการบำรุง

และดูแลรักษามากขึ้น และเงาะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยใหออกดอกและ 

ติดผลมากขึ้น ประกอบกับราคาในปที ่ผานมาอยู ในเกณฑดี จูงใจใหเกษตรกรบำรุงรักษาตนเงาะ 

ใหมีความสมบูรณ สงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึน 

สำหรับผลผลิตพืชที่ลดลง ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน 

สับปะรดโรงงาน และลำไย โดย ขาวนาปผลผลิตลดลง เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปที่ผานมา 

ประกอบกับบางพื้นที่ประสบภัยแลงและฝนทิ้งชวงในชวงตนฤดูปลูก เกษตรกรบางสวนไมสามารถ

เพาะปลูกขาวได จึงปลอยพื้นที่ใหวาง สำหรับผลผลิตตอไรลดลงจากสถานการณภัยแลง เกิดฝนทิ้งชวง

ทำใหตนขาวไดรับความเสียหาย ประกอบกับในชวงปลายเดือนสิงหาคมถึงตนเดือนกันยายน ไดรับ

ผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ทำใหฝนตกหนัก สงผลใหบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือตอนลาง ประสบอุทกภัย ตนขาวเนาตาย ไมสามารถเก็บเกี่ยวได ขาวนาปรังผลผลิต

ลดลง เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกลดลง จากปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำสวนใหญ และปริมาณน้ำตามแหลง

น ้ำธรรมชาติมีปร ิมาณน้ำนอยกวาปท ี ่แล ว ประกอบกับภาคร ัฐม ีโครงการสานพลังประชารัฐ 

เพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งสงเสริมใหเกษตรกรปลูกแทนขาวรอบ 2 และโครงการ
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สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 ทำใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

และพืชใชน้ำนอยแทน นอกจากนี้ปริมาณน้ำที่ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว ทำใหเมล็ดขาว

ไมสมบูรณ ทำใหผลผลิตตอไรลดลง ขาวโพดเลี้ยงสัตวผลผลิตลดลง เนื่องจากผลผลิตในชวงครึ่งปหลัง

ลดลงอยางมาก จากสภาพอากาศที่แหงแลงและภาวะฝนทิ้งชวง สงผลกระทบตอการเจริญเติบโต 

ของตนขาวโพด รวมทั้งเกิดการระบาดของหนอนกระทูลายจุดในหลายพื้นที่ ถึงแมวาในชวงครึ่งปแรก

จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการปลูกขาวโพดหลังฤดูทำนาตามโครงการสงเสริมจากภาครัฐ ออยโรงงาน

ผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบปญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งสถานการณภัยแลงและอุทกภัย 

ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะแหลงเพาะปลูกออยสำคัญในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำใหผลผลิตตอไร

ไดรับความเสียหาย สับปะรดโรงงานผลผลิตลดลง เนื่องจากปที่ผานมาราคาต่ำ ไมจูงใจใหเกษตรกร 

ขยายเนื้อที่เพาะปลูก และปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ผลตอบแทนดีกวา เชน มันสำปะหลัง ขาวโพด

เลี้ยงสัตว เปนตน รวมทั้งเกษตรกรบางรายยกเลิกพื้นที่เคยเชาปลูกสับปะรดคนืเจาของที่ดิน นอกจากนี้

ยังไดรับกระทบจากสถานการณภัยแลง สงผลใหตนสับปะรดไมสมบูรณ บางสวนไมออกดอก และ 

ผลแคระแกร็นไมมีน้ำหนัก ลำไยผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศรอนจัดและฝนแลง ปริมาณน้ำ 

ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต ประกอบกับในบางพื้นที่มีผลออนรวงเสียหายจากการเกิดพายุฤดูรอน 

ทำใหการติดผลไมดีเทาที่ควร 

ดานราคา สินคาพืชที่มีราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยในชวงเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 

2562 เพ่ิมขึ้น ไดแก สับปะรดโรงงาน ทุเรียน และเงาะ โดยสับปะรดโรงงานมีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

ผลผลิตออกสูตลาดจำนวนนอย ขณะที่โรงงานแปรรูปมีความตองการอยางตอเนื ่อง ทำใหเกิดการ

แขงขันดานราคาระหวางโรงงานแปรรูป แผงรับซื้อ และพอคาทองถิ่น สงผลใหราคาสูงขึ้นจากปที่ผาน

มา ทุเรียนมีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ออกมาไมเพียงพอกับความตองการของตลาดทั้งในและ

ตางประเทศที่มีอยูอยางตอเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพทุเรียนใหได

มาตรฐานตามความตองการของตลาด รวมทั้งภาครัฐสงเสริมการบริโภคผลไมไทย และเงาะมีราคา

เพิ่มข้ึน เนื่องจากชวงตนปสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ทำใหปริมาณน้ำไมสม่ำเสมอตอการเจริญเติบโตตน

เงาะ สงผลตอผลเงาะสมบูรณไมพรอมกัน ทำใหผลผลิตทยอยออกสูตลาดจำนวนนอยและลาชากวา

ปกติ สงผลใหราคาปรบัเพิ่มข้ึน 

สินคาพืชที่มีราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยในชวงเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2562 ลดลง 

ไดแก มันสำปะหลังสดคละ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ยางแผนดิบ ปาลมน้ำมัน ลำไย และ

มังคุด โดยขาวมีราคาลดลง เนื ่องจากความตองการของตลาดลดลง สงผลใหผู ประกอบการชะลอ 

การสั่งซื้อ มันสำปะหลังสดคละมีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศ

เพิ่มข้ึน และเกษตรกรเก็บเก่ียวมันสำปะหลังออนไมครบอายุ ทำใหคุณภาพเปอรเซ็นตแปงต่ำ ประกอบกับ

ความตองการนำเขามันเสนและแปงมันสำปะหลังของประเทศจีนซึ่งเปนประเทศคูคาสำคัญมีการชะลอตัว 

ได้แก่ ข้าว มันสำาปะหลังสดคละ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ้อยโรงงาน ยางแผ่นดิบ ปาล์มนำา้มัน ลำาไย และ
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สงผลใหราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายไดปรับตัวลดลง ขาวโพดเลี้ยงสัตวมีราคาลดลง เนื่องจาก 

มีการนำเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเมียนมาปริมาณมากในปนี้ ทำใหปริมาณผลผลิตโดยรวม

ภายในประเทศสูงขึ้น สงผลกระทบมายังราคาภายในประเทศที่ลดลงแตยังอยูในเกณฑดี ออยโรงงาน

ราคาลดลง เนื ่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกท่ียังอยู ในระดับต่ำ จากปริมาณผลผลิตน้ำตาล 

ในตลาดโลกที่ลนตลาด ยางแผนดิบมีราคาลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจีนชะลอตัว 

จากสงครามทางการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ทำใหบริษัทผูนำเขายางพารารายใหญของจีน

ประกาศยุติกิจกรรมซื้อขายในเดือนกันยายน 2562 สงผลใหผูสงออกยางพาราของไทยไมสามารถสงออก

สินคาไปยังประเทศจีนได ปาลมน้ำมันมีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดมากกวาความตองการ

ใช สงผลใหสต็อกน้ำมันปาลมยังคงมีปริมาณสูงกวาสต็อกเพื่อความมั่นคงที่ประเมินไว ลำไยมีราคา

ลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตลำไยที่ออกสูตลาดจำนวนมากในชวงตนปจากการปรับเปลี่ยนมาผลิต

ลำไยนอกฤดูกาล นอกจากนี้ สภาพอากาศที่รอนจัด สงผลใหผลลำไยไดรับความเสียหายและคุณภาพ

ลดลง มังคดุมีราคาลดลง เนื่องจากมีปรมิาณผลผลิตออกสูตลาดกระจุกตัวในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

เปนจำนวนมาก ประกอบกับเกิดภาวะแลงและขาดน้ำ ทำใหผลผลิตบางสวนยังไมไดคุณภาพ 

ตามความตองการของตลาด เชน ผลขนาดเล็ก และผิวลาย เปนตน สงผลใหราคาที่เกษตรกรขายไดลดลง 

ดานการสงออก สินคาพืชที่มีปริมาณและมูลคาสงออกในชวงเดือนมกราคม–ตุลาคม 2562 

เพิ่มขึ้น ไดแก ทุเรียนและผลิตภัณฑ มังคุด เงาะและผลิตภัณฑ เนื่องจากความตองการบริโภคผลไม

และผลิตภัณฑของตลาดหลักอยาง จีน เวียดนาม และฮองกง ยังคงมีอยางตอเนื่อง ในขณะที่น้ำตาล

และผลิตภัณฑ ปริมาณเพิ่มขึ้นแตมูลคาการสงออกลดลง เนื่องจากความตองการของตลาดที่เพิ่มข้ึน 

ในขณะที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังอยูในเกณฑตำ่ และคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น 

สินคาพืชที่มีปริมาณและมูลคาสงออกในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ลดลง ไดแก ขาวรวม 

ขาวโพดเลี ้ยงสัตว มันสำปะสำหลังและผลิตภัณฑ ยางพารา น้ำมันปาลม และสับปะรดและ

ผลิตภัณฑ โดยขาวรวมมีมูลคาการสงออกลดลง เนื่องจากตางประเทศชะลอการสั่งซื้อ ประกอบกับการ

ที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้น สงผลใหขาวไทยมีราคาสูงกวาประเทศคูแขง เชน เวียดนาม ปากีสถาน และ

อินเดียคอนขางมาก จึงแขงขันไดยาก รวมทั้งตลาดสำคัญในเอเชีย เชน ฟลิปปนส จีน อินโดนีเซีย 

มีแนวโนมนำเขาขาวลดลงเนื ่องจากอุปทานขาวในประเทศยังคงมีปริมาณมาก ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มีมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากความตองการของโรงงานอาหารสัตวภายในประเทศมีอยางตอเนื ่อง 

มันสำปะหลังและผลิตภัณฑมีมูลคาการสงออกลดลง เนื่องจากความตองการนำเขามันเสนของจีน 

เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอลลดลง ยางพารามีมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากสงครามทาง

การคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา สงผลใหภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจีนชะลอตัว ทำใหความตองการใช

ยางจากประเทศจีน น้ำมันปาลมมีมูลคาการสงออกลดลง เนื่องจากอินโดนีเซียและมาเลเซียปรับลด

อัตราภาษีสงออก สงผลใหราคาในตลาดโลกลดลง ทำใหราคาน้ำมันปาลมดิบของไทยสูงกวาราคา
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ตลาดโลก สับปะรดและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออกลดลง เน่ืองจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคผลสดและแปรูปภายในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งค่าเงิน
บาทแข็งค่า ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออก ในขณะที่ลําไยและผลิตภัณฑ์มีปริมาณส่งออกลดลง 
แต่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตภายในประเทศลดลง ประกอบกับจีนเข้มงวดในการ
ส่งออกผลไม้ไทย โดยกําหนดให้ต้องมีท้ังมาตรฐาน GMP และ GAP ทําให้ไม่สามารถส่งออกได้ทัน 
เพราะผู้ซ้ือชะลอการซ้ือเนื่องจากรอการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ในขณะที่ความต้องการของ
ตลาดจีนยังมีมากอย่างต่อเน่ือง  

สาขาปศุสัตว์ 

สาขาปศุสัตว์ในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 0.8 เม่ือเทียบกับปี 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการเพิ่มปริมาณการผลิตเพ่ือรองรับความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้น การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง มีการจัดการฟาร์ม
ท่ีได้มาตรฐาน ทําให้สินค้าปศุสัตว์ท่ีสําคัญ ได้แก่ ไก่เนื้อ โคเนื้อ และน้ํานมดิบ มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ในขณะ
ท่ีผลผลิตสุกรและไข่ไก่ลดลง 

ในด้านผลผลิตไก่เนื้อเพ่ิมขึ้นจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ท้ังการ
บริโภคในประเทศและการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการผลิตไก่เน้ือของไทยมีการจัดการฟาร์มท่ีได้
มาตรฐาน มีระบบการผลิตปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะความต้องการ 
ของตลาดส่งออกท่ีขยายตัวได้เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องท้ังในตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน 
ประกอบกับความต้องการบริโภคภายในประเทศยังมีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากระดับราคาเนื้อไก่ท่ียังคงต่ํากว่า
เนื้อสัตว์ประเภทอื่น ผลผลิตโคเน้ือเพ่ิมขึ้นจากการขยายการผลิตโคมีชีวิตของเกษตรกรเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับการดําเนินมาตรการส่งเสริม
การเลี้ยงโคเน้ือของภาครัฐส่งผลให้ผลผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตนํ้านมดิบเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมี
จํานวนแม่โครีดนมเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมท้ังมีการคัดทิ้งแม่โคท่ีมีอัตรา
การให้น้ํานมน้อยออกจากฟาร์มและทดแทนด้วยแม่โคพันธุ์ดี ส่งผลให้ปริมาณนํ้านมดิบเพ่ิมขึ้น สําหรับ
ผลผลิตสุกรลดลงจากการลดปริมาณการผลิตของเกษตรกรรายย่อยตลอดจนการเลิกกิจการจากภาวะ
ขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นผลมาจากราคาสุกรท่ีตกต่ําอย่างต่อเน่ืองในปีท่ีผ่านมา ประกอบกับเกษตรกร 
เฝ้าระวังความเสี่ยงจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) 
ในประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา) เกษตรกรจึงชะลอการเลี้ยง ส่งผลให้
ผลผลิตสุกรลดลง ส่วนผลผลิตไข่ไก่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ปรับลดการเลี้ยง ทําให้แม่ไก่ไข่
ยืนกรงลดลง ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลง 
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ดานราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยในชวงเดอืนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 สวน

ใหญมีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2561 โดยราคาไกเนื้อเพิ่มขึ้นจากปริมาณความตองการบริโภคที่

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ราคาสุกรเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง ราคาไขไกปรับตัว

เพิ่มขึ้นเปนผลจากปริมาณผลผลิตไขไกลดลงจากการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก 

ขณะที่ราคาน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นเล็กนอยและยังอยูในเกณฑดี โดยเกษตรกรมีการพัฒนาการผลิตน้ำนมดิบ

ใหไดคุณภาพตามเกณฑการรับซื้อน้ำนมดิบ เนื่องจากเกษตรกรจะไดรับราคาน้ำนมดิบตามคุณภาพ 

สำหรับราคาโคเนื้อลดลงเปนผลมาจากการขยายการผลิต สงผลใหมีปริมาณผลผลิตโคเนื้อออกสูตลาด

มากขึ้น  

ดานการสงออกสินคาปศุสัตวในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 การสงออกเนื้อไกและ

ผลิตภัณฑขยายตัวทั้งเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งและเนื้อไกปรุงแตง จากความตองการของประเทศคูคา 

ที่เปนตลาดสงออกหลักของไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ญี่ปุน สหภาพยุโรป และกลุมประเทศในอาเซียน 

นอกจากนี้ยังมีการสงออกไปประเทศจีนเพิ่มขึ้นจากปที ่ผานมา โดยเฉพาะการสงออกไกสดแชแข็ง 

จากความตองการบริโภคเนื้อไกที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อสุกรจากการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกา 

ในสุกร (ASF) ในจีน ดานการสงออกเนื ้อสุกรและผลิตภัณฑมีปริมาณการสงออกลดลง เนื่องจาก

ปริมาณผลผลิตสุกรที่ลดลง โดยปริมาณสงออกเนื้อสุกรสดแชเย็นแชแข็งลดลงจากชวงเดียวกันของปที่

ผานมา เนื่องจาก สปป.ลาว ซึ่งเปนตลาดสงออกที่สำคัญของไทยมีการนำเขาลดลง สำหรับการสงออก

สุกรมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา เมียนมา และ สปป. ลาว ลดลง เนื่องจากการเพ่ิม 

ความเขมงวดในการนำเขาสุกร สงผลใหปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตลดลง การสงออกนมและ

ผลิตภัณฑเพิ่มขึ ้น เนื่องจากประเทศคูคาที่สำคัญ ไดแก กัมพูชา ฟลิปปนส สิงคโปร ลาว และเมียนมา  

ยังมีความตองการอยางตอเนื่อง ปริมาณการสงออกไขไกเพ่ิมข้ึน เนื่องจากป 2561 มีการดำเนินมาตรการ

รักษาเสถียรภาพราคาไขไกดวยการผลักดันไขไกสวนเกินไปจำหนายยังตางประเทศ โดยมีประเทศคูคา 

ที่สำคัญ ไดแก ฮองกงและสิงคโปร สำหรับการสงออกโคมีชีวิตเพิ่มขึ้นจากความตองการโคเนื้อ 

ของประเทศเพื่อนบานท่ีมีอยางตอเนื่อง 

สาขาประมง 

สาขาประมงในป 2562 หดตัวรอยละ 1.3 เมื่อเทียบกับป 2561 เปนผลมาจากผลผลิต

ประมงทะเล ในสวนของปริมาณสัตวน้ำที่นำขึ้นทาเทียบเรือในภาคใตมีทิศทางลดลงจากสภาพอากาศ 

ที่แปรปรวน สำหรับผลผลิตประมงน้ำจืดสำคัญ ไดแก ปลานิลและปลาดุก มีผลผลิตลดลง เนื่องจาก

สภาพอากาศที่รอนจัดและปญหาภัยแลง ประกอบกับแหลงผลิตสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล ในชวงเดือนกันยายน 2562 สงผลใหผลผลิตประมงน้ำจืดลดลง  
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สวนกุงทะเลเพาะเลี้ยงผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมที ่ดี 

รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงใหเหมาะสมกับพื้นที่  

ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ราคากุงขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัว 

ตอกิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 ลดลงตามปริมาณ

ผลผลิตกุงของไทยที่เพิ่มข้ึน และประเทศผูผลิตหลัก ไดแก เอกวาดอร เวียดนาม อินเดีย ขยายการผลิต 

และมีการแขงขันด านราคามากขึ ้น เป นผลใหราคาก ุ งในตลาดโลกลดลง และส งผลใหราคา

ภายในประเทศลดลงตามไปดวย สำหรับราคาปลานิลขนาดกลางและปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 2-4 ตัว 

ตอกิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความตองการบริโภคยังมีอยางตอเนื่อง 

ดานการสงออก ในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 สินคาประมงสำคัญ ไดแก ปลาและ

ผลิตภัณฑ มีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 ในขณะที่มูลคาสงออก

ลดลง เนื่องจากความตองการของตลาดยังมีอยางตอเนื่อง อาทิ จีน เกาหลีใต สำหรับกุงและผลิตภัณฑ 

มีทั้งปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดหลักลดการนำเขาจากไทย 

สวนปลาหมึกและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากตลาดสงออกหลัก โดยเฉพาะ

ญี ่ปุ นและเกาหลีใตมีการนำเขาลดลงตอเนื่อง นอกจากนี ้ ยังเปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งตัว 

อยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของสินคาประมงในตลาดโลก 

สาขาบริการทางการเกษตร 

สาขาบริการทางการเกษตรในป 2562 ขยายตัวรอยละ 2.7 เม่ือเทียบกับป 2561 เปนผลจาก

การจางบริการเครื่องจักรกลและอุปกรณทางการเกษตร ในกระบวนการผลิต ทั้งในดานการเตรียมดิน  

การเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ไดแก การจางบริการเกี่ยวนวดขาว การจางบริการ

เครื่องขุดมันสำปะหลัง การทำไรเกษตรแบบสมัยใหม ที่นำเอาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร

เขามาผสมผสานเพื่อแกปญหาตาง ๆ เชน การนำอุปกรณรถตัดออย-สางออยมาใชเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่ม

คุณภาพออย นอกจากนี้ ภาครัฐไดสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อใชเทคโนโลยีและสนับสนุน 

ในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานในหลายพื้นที่ ทำใหกลุ มเกษตรกรบางพื ้นที่ 

ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน หันมาใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตและประหยัดเวลาในการทำงาน รวมถึงใชบริการโดรน

สำหรับฉีดพนในพื้นท่ีเพาะปลูกมากขึ้น 

สาขาปาไม 

สาขาปาไมในป 2562 ขยายตัวรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากผลผลิตของ 

ไมยูคาลิปตัสและครั่งที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก โดยไมยูคาลิปตัสยังคงเปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนและญี่ปุน ที่นำไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและแปรรูป
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เปนเชื้อเพลิงชีวมวล (wood pellet) ในดานผลผลิตครั่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในชวงที่คร่ัง

ขยายพันธุเอื้ออำนวยกวาปที่ผานมา สงผลใหครั่งมีการขยายพันธุและเจริญเติบโตไดดีขึ้น ประกอบกับ

ประเทศคู คาหลักอยางประเทศอินเดียมีความตองการเพิ ่มขึ้น สำหรับรังนกมีปริมาณผลผลิตลดลง 

เนื่องจากสภาพอากาศรอนกวาปที่ผานมา แตมีมูลคาการสงออกสูงขึ้นจากความตองการของประเทศ

สิงคโปรและจีน สวนผลผลิตไมยางพาราลดลง เนื่องจากการตัดโคนพื้นที่สวนยางพาราเกาและปลูก

ทดแทนดวยยางพาราพันธุ ดีหรือพืชเศรษฐกิจอื ่นลดลง นอกจากนี ้ โครงการสรางความเขมแข็ง 

ใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562 และโครงการประกันรายได ยังสงผลใหเกษตรกรตัดโคน

ไมยางพาราลดลงเพื่อรอรับเงินชดเชย สวนถานไมลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศ 

ที่แปรปรวนและรอนจัด 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2563 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรในป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0–3.0 

โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไมขยายตัวเพิ่มข้ึน 

จากปจจัยสนับสนุนไดแก 

 การดำเนินนโยบายดานการเกษตรที่ตอเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การวางแผน

การผลิตอยางเหมาะสม การสงเสริมการรวมกลุม การสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับ

คุณภาพสินคาเกษตร การบริหารการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การใชปจจัยการผลิต

อยางเหมาะสม ซึ่งชวยลดตนทุนการผลิต ทำใหเกษตรกรมีรายไดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น 

 เศรษฐกิจไทยโดยรวม ป 2563 ที่มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมการบริโภค 

และการใชสินคาเกษตรในประเทศอยางตอเนื่อง 

 เศรษฐกิจโลกในป 2563 มีแนวโนมขยายตัวได ซึ่งจะชวยใหการสงออกสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑของไทยปรับตัวดีข้ึน 

 

สาขาพืช 

สาขาพืชในป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.1–3.1 โดยปจจัยที่มีความสำคัญ

ตอการผลิตในสาขาพืช ไดแก การดำเนินนโยบายที่สำคัญอยางตอเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ.การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร แผนการผลิตการตลาดขาว 

ครบวงจร การสงเสริมเกษตรอินทรีย การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร ระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ การสงเสริมการใชยางในหนวยภาครัฐ การพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง/ 

การปลูกพืชแซม ประกอบกับโครงการประกันรายไดเกษตรกร ปาลมน้ำมัน ยางพารา ขาว และ
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มันสำปะหลัง และที่กำลังดำเนินการอยู คือ ขาวโพดลี้ยงสัตว นอกจากนี้ สภาพอากาศโดยทั่วไป 

คาดวายังคงเอื้ออำนวยตอการผลิตทางการเกษตร แตปริมาณฝนรวมอาจต่ำกวาคาปกติ รวมทั้ง

ปริมาณน้ำตนทุนที่จำกัด อาจตองงดการจัดสรรน้ำในการเพาะปลูกขาวรอบที่ 2 ในชวงฤดูแลง  

ป 2562/63 ในบางพื้นที่ และสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชใชน้ำนอย โดยสินคาพืชที่คาดวาจะมี

ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา 

ปาลมน้ำมัน รวมทั้งผลไม สำหรับสินคาพืชที่คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตลดลง ไดแก ขาวนาปรัง ออย

โรงงาน อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณที่อาจสงผลกระทบตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใน

ประเทศอยางใกลชิด ปริมาณน้ำที ่ใชการไดในเขื่อนขนาดใหญที่สำคัญ ความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการระบาดของศัตรูโรคพืชตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตอการผลิตใน

สาขาพืช  

ดานราคาพืชสำคัญที่เกษตรกรขายไดในป 2563 ซึ่งคาดวาจะอยูในเกณฑดี ไดแก ขาวโพด

เลี้ยงสัตว ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ เนื่องจากความตองการทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ

ยังคงมีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผลไม มีการเขาสูระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และ GMP 

มากขึ้น ทำใหมูลคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพสินคาใหตรงกับตามความ

ตองการของผู บริโภค สวนพืชที ่คาดวาราคาจะใกลเคียงกับปที่ผานมา ไดแก ขาว มันสำปะหลัง 

สับปะรดโรงงาน ยางพาราน้ำมันปาลมเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาสินคา

เกษตรไมใหตกต่ำ สำหรับพืชที่คาดวาราคาจะปรับตัวดีขึ้น ไดแก ออยโรงงาน เนื่องจากคาดวาผลผลิต

จะลดลง อยางไรก็ตาม ภาครัฐกำหนดนโยบายดานการผลิต แปรรูป และการตลาดพืชผลการเกษตร 

ทั้งระบบ ควบคูกับนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช สรางอนาคตใหมใหภาคการเกษตรไทย รวมทั้ง

เฝาติดตามและแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำ พรอมทั้งมีการกำหนดนโยบายและ

มาตรการในการยกระดับราคาสินคาเกษตรใหสูงขึ้น เพ่ือชวยใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ดานการสงออกพืชและผลิตภัณฑในป 2563 ที่คาดวาจะอยูในเกณฑดี ไดแก ขาวรวม  

มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ ลำไยและผลิตภัณฑ ทุเรียนและผลิตภัณฑ มังคุด เงาะและผลิตภัณฑ 

เนื ่องจากสินคามีคุณภาพดีและเปนที่ต องการของตลาดตางประเทศ อยางไรก็ตาม พืชที ่คาดวา 

การสงออกใกลเคียงปที่ผานมา ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ สับปะรดโรงงาน 

น้ำมันปาลม ทั้งนี้ภาครัฐมีแผนการทำงานเชิงรุกเพ่ือเรงขยายตลาดใหกับสินคาเกษตรของไทย โดยจะมี

การเจรจาการคาระหวางประเทศ เรงเดินหนาลงพื้นที่พบปะ สรางความรูความเขาใจกับเกษตรกรไทย

ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ เรื่องการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อขยาย

โอกาสการสงออกสินคาเกษตรไทยสูตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต 

และฮองกง ซึ่งมีเอฟทีเอกับไทย และไดลดเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับการนำเขาสินคาสวนใหญ 

จากไทยแลว โดยเฉพาะในสินคาเกษตร 
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สาขาปศสุัตว 

สาขาปศุสัตว ป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.3-3.3 เมื่อเทียบกับป 2562 

การผลิตสินคาปศุสัตวโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึน้ เนื่องจากเกษตรกรมีการขยายการเลี้ยงเพื่อรองรับ

ความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศที่มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยใหความสำคัญกับการพัฒนา

ระบบการเลี้ยงและการบริหารจัดการฟารมใหไดมาตรฐานฟารมมากขึ้น มีการดูแลเอาใจใสและควบคุม

เฝาระวังโรคระบาดอยางตอเนื่อง ทำใหคาดวาจะมีปริมาณผลผลิตไกเนื้อ สุกร ไขไก โคเนื้อ และน้ำนมดิบ

เพิ่มข้ึน โดยการผลิตไกเนื้อ ไขไก และสัตวปกอื่น ๆ คาดวาจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามความตองการบริโภค

ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุน สหภาพยุโรป และจีน ผลผลิตสุกรคาดวาจะ

เพิ่มขึ้นเล็กนอยตามความตองการบริโภคของตลาดภายในประเทศ ตลอดจนความมีประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการฟารมและปองกันโรคระบาดของเกษตรกร ผลผลิตไขไกคาดวาจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย

จากระบบการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ การผลิตโคเนื้อมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

เพื่อรองรับความตองการบริโภคของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ ผลผลิตน้ำนมดิบคาดวาจะมี

ปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจดานการรับซื้อน้ำนมดิบตามเกณฑคุณภาพน้ำนม ทำใหเกษตรกร 

เอาใจใสคุณภาพการเลี ้ยงและปรับปรุงฟารมอยางตอเนื ่อง อยางไรก็ตาม ยังตองมีการติดตาม

สถานการณดานสภาพอากาศที่อาจมีความแปรปรวน การเกิดโรคระบาดในสัตวที่ตองเฝาระวังอยางเขมงวด 

โดยเฉพาะปญหาการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกันในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในประเทศ

เพื่อนบาน รวมทั้งราคาน้ำมันและวัตถุดิบอาหารสัตวที่ยังคงมีความผันผวน และอาจสงผลตอการผลิต

สินคาปศุสัตว 

ดานราคา สินคาปศุสัตวในป 2563 คาดวา ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูในระดับใกลเคียง

กับป 2562 โดยราคาไกเนื้อและน้ำนมดิบคาดวาจะปรับตัวสูงข้ึนเล็กนอย เนื่องจากมีการวางแผนการผลิต

ไกเนื้อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และการปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบใหไดตามมาตรฐาน

การรับซื้อ ในขณะที่ราคาสุกรและโคเนื้อที ่เกษตรกรขายไดคาดวาจะปรับตัวสูงขึ ้น โดยราคาสุกร 

มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยตามความตองการบริโภคภายในประเทศ สำหรับราคาไขไกมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนจากการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขไกภายในประเทศ 

ดานการสงออก ส ินคาปศุสัตว ป  2563 คาดวาจะขยายตัวเพิ ่มขึ ้นสอดรับกับปริมาณ 

ความตองการบริโภคของตลาด โดยเฉพาะตลาดญี่ปุนและสหภาพยุโรป รวมทั้งตลาดอื่น ๆ ที่มีแนวโนม

นำเขาเนื ้อไกจากไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลจากมาตรการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคระบาดสัตว 

ที่เขมงวด และการรักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินคา ดานการสงออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ 

นมและผลิตภัณฑ คาดวาจะขยายตัวจากความตองการของประเทศคูคาที่ยังมีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

ในประเทศที่การผลิตสุกรเกิดความเสียหายจากการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) อาทิ 
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ประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เปนตน เปนโอกาสของประเทศไทยในการขยายตลาด

สงออกสุกร โดยเฉพาะตลาดฮองกงที่มีแนวโนมนำเขาสุกรจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

สาขาประมง 

สาขาประมง ในป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.5-2.5 โดยผลผลิตกุงทะเล

เพาะเลี้ยง คาดวาผลผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2562 เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารม 

ที่ดีข้ึน สำหรับผลผลิตจากการทำประมงทะเล คาดวามีแนวโนมดีขึ้นจากการแกไขปญหาการทำประมง

ทะเลอยางเปนระบบมากขึ้น สวนผลผลิตประมงน้ำจืดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากเกษตรกร

บางสวนยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณภัยแลง อยางไรก็ตาม ภาครัฐมีการดำเนินนโยบาย 

ตลาดนำการผลิต โดยวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดมากขึ ้น รวมทั้ง 

การยกระดับมาตรฐานฟารมเลี้ยงใหไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน  

ดานราคา ราคากุงขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได คาดวาจะอยู ในระดับใกลเคียงกับ 

ป 2562 สำหรับราคาปลานิลและราคาปลาดุกที ่เกษตรกรขายได มีแนวโนมเพิ ่มขึ ้น เนื่องจาก 

ความตองการบริโภคภายในประเทศยังมีอยางตอเนื่อง 

ดานการสงออก คาดวาจะขยายตัวตามความตองการของประเทศผู นำเขาหลัก อาทิ 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ที่ยังมีความตองการอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม สินคาประมง

ของไทยอาจยังตองประสบกับปญหาบางประการ เชน มาตรการการกีดกันทางการคา การแข็งคา 

ของเงินบาท ปญหาภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูนำเขาหลัก เปนตน 

สาขาบริการทางการเกษตร 

สาขาบริการทางการเกษตร ในป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.5–3.5 

เนื่องจากเกษตรกรมีแนวโนมความตองการใชบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อการเตรียมพื้นท่ี

เพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจากป 2562 ประกอบกับภาครัฐไดดำเนินนโยบาย 

ลดตนทุนและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต ดวยการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุ มเพื ่อใชเทคโนโลยี

นวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่สนับสนุนการยกระดับ

กระบวนการผลิตเพ่ือชวยทุนแรงกำลังคนอยางตอเนื่อง 

สาขาปาไม 

สาขาปาไมในป 2563 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.2-2.2 โดยปจจัยหลักมาจาก

ความตองการไมยูคาลิปตัสเพื ่อเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและแปรรูปเปนเชื้อเพลิงชีวมวล 

ที่มีอยางตอเนื่อง และความตองการรังนกนางแอนของไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากตลาดสิงคโปร 

และจีน ซึ ่งถือเปนตลาดใหญในการนำเขารังนก เนื ่องจากรังนกไทยคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรังนก 
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ของคูแขง ประกอบกับผูผลิตผลิตภัณฑรังนกแปรรูปพรอมดื่มมีแนวโนมเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยาย

ตลาดสงออก อยางไรก็ตาม สภาพอากาศที่แปรปรวนและรอนจัดอาจสงผลตอปริมาณรังนก ถานไม 

และการแพรพันธุของคร่ัง สวนไมยางพาราคาดวาจะมีปริมาณลดลง เนื่องจากภาครัฐมีโครงการประกัน

รายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง สงผลใหเกษตรกรตดัโคนไมยางพาราลดลงเพ่ือเขารวมโครงการ 

 

ตารางที่ 5 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 

        หนวย: รอยละ 

สาขา 2561 2562 

ภาคเกษตร 0.5 2.0– 3.0 

  พืช 0.7 2.1–3.1 

  ปศุสัตว 0.8 2.3–3.3 

  ประมง -1.3 1.5–2.5 

  บริการทางการเกษตร 2.7 2.5–3.5 

  ปาไม 2.0 1.2–2.2 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

2562 2563
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ตารางที่ 6 ผลผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ(ปปฏิทิน) 

                 หนวย: ลานตัน 

สินคา 2561 2562*** 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ขาวนาป           25.13            24.33  -3.20 

ขาวนาปรัง          7.96              7.17  -9.97 

ขาวโพดเลีย้งสัตว           4.84              4.72  -2.59 

มันสำปะหลัง           29.88            31.69  6.06 

ออยโรงงาน (รวมพันธุ)         148.02          128.83  -12.96 

สับปะรดโรงงาน          2.35              1.68  -28.48 

ยางพารา (ยางแผนดบิ)    4.93              5.16  4.80 

ปาลมน้ำมัน           15.53            16.77  7.97 

ลำไย (พันตัน)       1,055.85        1,011.28  -4.22 

ทุเรียน (พันตัน)         760.35        1,013.74  33.33 

มังคุด (พันตัน)         185.61          351.76  89.52 

เงาะ (พันตัน)         259.30          280.17  8.05 

ไกเนื้อ (ลานตัว)       1,594.47        1,684.26  5.63 

สุกรมีชีวิต (ลานตัว)           20.85            20.43  -2.03 

ไขไก (ลานฟอง)     15,645.86      14,848.85  -5.09 

โคเนื้อ (ลานตัว) 1.13              1.18  4.56 

น้ำนมดิบ (ลานลิตร) 1.25              1.30  3.23 

ปลาดุก (พันตัน) 112.10 108.10 -3.57 

ปลานิล (พันตัน) 211.37 208.64 -1.29 

กุงทะเลเพาะเลี้ยง* (พันตัน) 246.82 265.60 7.61 

สัตวน้ำที่ข้ึนทาเทียบเรอืของภาคใต** 

(พันตัน) 

185.33 177.50 -4.22 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

       *  กรมประมง (สถิติผลผลิตตามใบอนุญาตเคล่ือนยายสัตวน้ำ หรือ MD เดือนมกราคม–ตุลาคม) 

       ** ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลาในภาคใต (ขอมูลเดือนมกราคม–ตุลาคม) 

หมายเหต:ุ  *** ขอมูลพยากรณ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 
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ตารางที่ 7 ราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได 

        หนวย: บาท/กิโลกรัม 

สินคา 
2561 2562 การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) ทั้งป ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย. 

ขาวเปลือกเจาความช้ืน 15% (บาท/ตัน) 7,892 7,856 7,838 -0.24 

ขาวนาปหอมมะลิ (บาท/ตัน) 15,199 15,178 14,634 -3.58 

ขาวโพดเลีย้งสัตวความชื้น 14.5% 7.97 7.79 7.63 -2.03 

หัวมันสำปะหลังสดคละ 2.25 2.25 2.07 -7.66 

ออยโรงงาน (บาท/ตัน) 713 751 599 -20.13 

สับปะรดโรงงาน 2.97 2.98 5.72 91.64 

ยางแผนดิบช้ัน 3 40.96 41.52 41.26 -0.63 

ผลปาลมน้ำมันทั้งทะลายมีน้ำหนกั>15 กก. 3.11 3.15 2.49 -20.88 

ลำไยเกรด A 26.72 26.50 26.24 -0.97 

ทุเรียนหมอนทองคละ 78.16 78.16 99.86 27.77 

มังคุดคละ 43.57 43.57 29.02 -33.39 

เงาะโรงเรียนคละ 23.14 23.14 24.22 4.65 

ไกรุนพันธุเนื้อ 34.40 34.49 36.69 6.39 

สุกร น้ำหนัก 100 กก. ข้ึนไป 55.68 55.29 66.96 21.12 

ไขไกสดคละ (บาท/รอยฟอง) 268 268 279 3.84 

โคเนื้อขนาดกลางน้ำหนัก 350 – 450 กก.  

(บาท/ตัว) 
31,533 31,581 31,111 -1.49 

น้ำนมดิบ 18.21 18.20 18.30 0.55 

กุงขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก. 151 152 144 -5.21 

ปลานิลขนาดกลาง 49.09 49.12 51.90 5.66 

ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 – 4 ตัว/กก. 39.09 38.61 43.43 12.48 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 8 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลติภัณฑที่สำคัญ 

สินคา 

ปริมาณ (พันตัน) มูลคา (ลานบาท) 

ม.ค.-ต.ค. การ 

เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ม.ค.-ต.ค. การ 

เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
2561 2562 2561 2562 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ - - - 1,173,306.37 1,091,510.09 -6.97 

ขาวรวม (ลานตัน) 9.19 6.54 -28.87 147,834.43 110,441.20 -25.29 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 76.51 1.50 -98.04 634.67 14.96 -97.64 

มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ  

(ลานตัน) 
5.96 4.71 -20.86 62,240.75 49,365.46 -20.69 

นำ้ตาลและผลิตภัณฑ(ลานตัน) 8.52 8.72 2.33 95,014.99 86,483.43 -8.98 

ยางพารา (ลานตัน) 3.76 3.00 -20.17 186,401.32 143,323.19 -23.11 

นำ้มันปาลม 451.58 364.95 -19.18 10,306.08 6,311.30 -38.76 

สับปะรดและผลิตภัณฑ 543.77 441.51 -18.81 16,222.92 13,211.15 -18.56 

ลำไยและผลิตภัณฑ 572.67 541.95 -5.37 20,327.79 22,078.03 8.61 

ทุเรียนและผลิตภัณฑ 493.31 660.52 33.90 33,225.99 48,490.97 45.94 

มังคดุ 183.15 407.24 122.35 7,187.93 16,624.19 131.28 

เงาะและผลิตภัณฑ 14.92 20.62 38.16 486.35 530.10 9.00 

ผักและผลิตภัณฑ 485.19 467.20 -3.71 24,671.56 22,532.11 -8.67 

เน้ือไกและผลิตภัณฑ 698.37 744.12 6.55 82,998.97 87,255.66 5.13 

เน้ือสุกรและผลิตภัณฑ 13.82 12.34 -10.68 2,012.96 2,178.89 8.24 

ไขไกสด (ลานฟอง) 216.66 240.33 10.93 757.22 655.81 -13.39 

โคมีชีวิต (พันตัว) 216.33 253.24 17.06 3,375.45 4,591.71 36.03 

นมและผลิตภัณฑ 262.52 268.37 2.23 9,130.56 10,068.86 10.28 

ปลาและผลิตภัณฑ 778.91 779.92 0.13 92,676.23 89,785.95 -3.12 

ปลาหมึกและผลิตภัณฑ 37.11 35.21 -5.11 9,409.36 8,378.46 -10.96 

กุงและผลิตภัณฑ 154.31 148.64 -3.67 47,932.41 43,291.52 -9.68 

ผลติภัณฑจากปา 33.34 33.86 1.59 1,275.14 1,245.72 -2.31 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

หมายเหต:ุ สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาในพิกัดศุลกากร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 4002.80, 

4002.91, 4002.99, 40.05, 44.03, 50.01 - 50.03, 52.01, 53.03 
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สวนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
 

การพัฒนาประเทศในปจจุบันมีประเด็นทาทายหลายประการ อาทิ การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพของประชาชนไทยทั้งดานการศึกษา ดานสุขอนามัย และดานจริยธรรมและคุณธรรม การลด

ความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยืน รวมถึงการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

สำหรับแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2565) มีวิสัยทัศนที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาในระดับประเทศ คือ “ภาคเกษตร 

กาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิตชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตร 

มีความสมดุลและยั่งยืน” โดยมุงเนนการพัฒนาในดานตาง ๆ คือ (1) การสรางความเขมแข็งใหกับ

เกษตรกรและองคกรเกษตรกรเพื่อยกระดับรายไดและสรางความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทานทั้งดานการผลิต

สินคาเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ดานการแปรรูป เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร และ 

ดานการตลาด โดยสินคาที่ผลิตไดตองสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมถึงการเพิ่มชองทาง 

การจำหนายสินคาเกษตร (3) การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม แบบบูรณาการ

จากทุกภาคสวน เพื่อนำมาใชประโยชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ  

(4) สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการทำการเกษตร 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำตามสภาพพื้นที่อยางทั่วถึง บริหารจัดการ

พื้นที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของชนิดสินคาและสภาพภูมิศาสตร ทั้งนี้ เปาหมายหลักของ

แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เกษตรกร 

มีรายไดเพิ่มข้ึน และเศรษฐกิจการเกษตรเติบโตอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ 

จากวิสัยทัศนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาการเกษตร ที่กำหนดไววา “ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ” 

ยอมนำไปสู “ความผาสุกของเกษตรกร” ดวยเชนกัน 

ปจจัยพื้นฐานที่ เก่ียวของกับความผาสุกของเกษตรกร ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก  

(1) ดานเศรษฐกิจ คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจมีความเขมแข็งและมั่นคง 

เกษตรกรมีรายไดที่เพียงพอ มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 

ความผาสุกของเกษตรกร ป 2561 
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และมีการออมเงินเพื่อสำรองไวใชยามฉุกเฉินหรอืเมื่อเกิดเหตุการณไมคาดคิด (2) ดานสุขอนามัย คือ 

การบริโภคอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม ถูกตองตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  

ไมเจ็บปวย มีสุขภาพจิตท่ีดี รวมทั้งการมีท่ีอยูอาศัยที่มั่นคง (3) ดานการศึกษา ถือเปนปจจัยสำคัญท่ีจะ

ชวยยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้นทำใหมีความรู มีสติปญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม มีทักษะ

ในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองไดสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม (4) ดานสังคม คือ การมีสวนรวมในการพัฒนาหรือการจัดการชุมชน/ทองถ่ิน มีความรวมมือ

ที่ดี ชวยเหลือเก้ือกูล และอยูรวมกันอยางสงบสุข สามารถธำรงไวซึ่งคุณคาของประเพณี วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของแตละชุมชน/ทองถ่ิน นอกจากนี้ ดานสังคมยังมีสวนเก่ียวของกับ

ความภาคภูมิใจในอาชีพ ความอบอุนในครัวเรือน โดยสมาชิกในครัวเรือนมีความมุงมั่นในการดำเนิน

ชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมาย มีความรัก มีความผูกพัน ทำหนาที่ไดอยางเหมาะสม สามารถเลี้ยงดู

ผูสูงอายุไดอยางมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เพ่ือใหสามารถดำรงความเปนครอบครวัได

อยางมีคุณภาพ และ (5) ดานสิ่งแวดลอม คือ การมีระบบนิเวศที่สมดุล มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณจะชวยสรางคุณภาพชีวิตที่ดี อยางไรก็ตาม การเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

รวมถึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  

ซึ่งหากไมมีการจัดการและการวางแผนที่ดี จะกอใหเกิดมลพิษและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร สงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

การคำนวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ใน 5 ดาน ประกอบดวย 15 ตัวชี้วัด ดังนี้  

(1) ดานเศรษฐกิจ 6 ตัวชี้วัด ไดแก รายไดครัวเรือนเกษตร การมีสิทธิในที่ดินทำกิน การมีงานทำของ

แรงงานเกษตร รายจายที่ไมจำเปนของครัวเรือนเกษตร การออมของครัวเรือนเกษตร และสัดสวน

หนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร (2) ดานสุขอนามัย 2 ตัวชี้วัด ไดแก ครัวเรือนเกษตรไดกิน

อาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ (3) ดานการศึกษา  

1 ตัวชี้วัด คือ สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศกึษาสูงกวาภาคบังคับ (4) ดานสังคม 4 ตัวชีวั้ด ไดแก 

เกษตรกรที่มีความภูมิใจตอความสำเร็จในการทำอาชีพเกษตร ครัวเรือนมีความอบอุน คนสูงอายุไดรับ

การดูแลเอาใจใส และการเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร และ (5) ดานสิ่งแวดลอม  

2 ตัวชี้วัด ไดแก สัดสวนของพื้นท่ีปาไมตอพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ และการฟนฟูทรัพยากรดิน 

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในป 2561 ซึ่งเปนปท่ี 2 ของแผนพัฒนาการเกษตร 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีคาอยูที่ระดับ 80.29 เปนการพัฒนาอยูในระดับดี เพิ่มขึ้นจากป 2560 

ซึ่งมีคาอยูที่ระดับ 78.94 โดยปจจัยท่ีสงผลใหดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในภาพรวมเพิ่มขึ้นและ 

มีการพัฒนาอยูในระดับดีมาก ไดแก ดานสุขอนามัย และดานสังคม สำหรับดานเศรษฐกิจมีการพัฒนา
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อยูในระดับปานกลาง ดานสิ่งแวดลอมมีการพัฒนาอยูในระดับตองปรับปรุง สวนดานการศึกษามีการพัฒนา

อยูในระดับตองเรงแกไข เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน มีดังนี้ 

1. ดัชนีดานสุขอนามัย ป 2561 มีคาอยูที่ระดับ 98.17 เปนการพัฒนาอยูในระดับดีมาก 

โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 97.14 สำหรับตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลในดานสุขอนามัย คือ ตัวช้ีวัด

ครัวเรือนเกษตรไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีคาอยูที่ระดับ 98.88 เพิ่มขึ้นจากป 2560 ซึ่งอยู

ที่ระดับ 98.47 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากนโยบายความปลอดภัยดานอาหารและผลิตภัณฑอาหาร 

นโยบายสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย อาทิ สินคาเกษตร 

ปลอดสารพิษ สินคาเกษตรอินทรียเพื่อใชบริโภคในครัวเรือนและจำหนายในทองตลาด รวมท้ังมีการ 

ใหความรูและรณรงคใหประชาชนบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกตองตามหลักโภชนาการในแตละ

ชวงวัย ตัวชี้วัดครัวเรือนเกษตรมีการจัดบานเรือนถูกสุขลักษณะ มีคาอยูที่ระดับ 97.45 เพิ่มขึ้นจากป 

2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 95.78 โดยปจจัยที่สงผลตอการจัดบานเรือนถูกสุขลักษณะของครวัเรือนเกษตร คือ 

กระทรวงสาธารณสุขไดดำเนินการสงเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการมี

สุขภาพดีของประชาชน โดยจัดทำโครงการ “บานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ” เพื่อใหเกิดตระหนักถึง

ความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมข้ันพื้นฐานในครัวเรือน สงเสรมิให

รวมกันปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในบานและบริเวณบานโดยรอบใหถูกตองและเหมาะสม ตลอดจน

การมีสวนรวมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในหมูบานและชุมชน ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพในทุกครัวเรือน

ใหมีความใสใจตอสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอมที่ดี โดยเริ่มปลูกฝงตั้งแตระดับครัวเรือน และขยายผล

สูหมูบานและชุมชน ซึ่งมีการดำเนินโครงการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงปจจุบัน 

2. ดัชนีดานสังคม มีคาอยูที่ระดับ 90.98 เปนการพัฒนาอยูในระดับดีมาก เพิ่มข้ึนจากป 2560 

มีคาอยูที่ระดับ 90.13 สำหรับตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลในดานสังคม คือ ตัวชี้วัดคนสูงอายุไดรับการดูแล 

เอาใจใสจากคนในครัวเรือน มีคาอยูที่ระดับ 99.90 ลดลงเล็กนอยจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 99.94 

โดยสังคมไทยถือสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลัก ดังนั้น การดูแลผูสูงอายุในครอบครัวจึงเปนเรื่องปกติ 

ประกอบกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 ซึ่งใหความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

สงเสริมใหผูสูงอายุไดอยู กับครอบครัว สงเสริมคานิยมในการอยูรวมกับผูสูงอายุ สงเสริมสมาชิก 

ในครอบครัวและผูดูแลใหมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดให

ความสำคัญในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ โดยเฉพาะในดานสุขภาพและเศรษฐกิจ 

มีมาตรการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุใหแข็งแรง หรือลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บปวยใหนอยท่ีสุด ตัวชี้วัด

ครัวเรือนมีความอบอุน มีคาอยูที่ระดับ 99.48 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 99.13 

ครัวเรือนเกษตรยังคงมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย (ครอบครัวที่มีพอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย และญาติ 
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อยูรวมกัน) ประกอบกับปจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดานการสื่อสารมาใชอยางกวางขวาง จึงเปนสวนหนึ่ง

ในการลดปญหาชองวางระหวางวัยของสมาชิกในครอบครัว ทำใหสมาชิกในครอบครัวมีความใกลชิดกัน

มากข้ึน ตัวชี้วัดการเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร มีคาอยูที่ระดับ 89.69 เพิ่มขึ้นจากป 2560 

ซึ่งอยูที่ระดับ 87.82 โดยภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร มุงเนนการมีสวนรวมของ

เกษตรกรในการบริหารจัดการรวมกันทั้งทางดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อสรางโอกาส

ในการเขาถึงทรัพยากรและสรางอำนาจในการตอรอง ตัวชี้วัดเกษตรกรมีความภูมิใจตอความสำเร็จ 

ในการทำอาชีพเกษตร มีคาอยูท่ีระดับ 67.65 เพิ่มขึ้นจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 65.37 เนื่องจาก

เกษตรกรมีความรูสึกม่ันคงในอาชีพและไดรับการยอมรับจากสังคมมากข้ึน ประกอบกับภาครัฐ 

มีนโยบายและมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ทำใหสามารถผลิตสินคาเกษตรที่มี

คุณภาพมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

3. ดัชนีดานเศรษฐกิจ มีคาอยูที่ระดับ 75.27 เปนการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เพิ่มข้ึน

จากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 74.85 โดยตัวชี้วัดท่ีมีอิทธิพลในดานเศรษฐกิจ คือ ตัวชี้วัดเงินออมของ

ครัวเรือนเกษตร มีคาอยูท่ีระดับ 100.00 ตั้งแตป 2560 เปนตนมา โดยในป 2561 เงินออมของ

ครัวเรือนเกษตรเทากับ 72,056.33 บาทตอป เพิ่มขึ้นจาก 66,099.82 บาทตอป ในป 2560 หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 9.01 ซึ่งเปนผลจากนโยบายของภาครัฐที่ใหความสำคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานของการเกษตร 

การวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ตัวชี้วัดรายไดครัวเรือนเกษตร มีคาอยูที่

ระดับ 82.79 เพิ่มขึ้นจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 72.83 จากผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคม

ครัวเรือนเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวารายไดครัวเรือนเกษตร ในป 2561 เทากับ 

247,150 บาทตอป เพิ่มข้ึนจาก 207,321 บาทตอป ในป 2560 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 19.21 ตัวชี้วัด 

การมีสิทธิในที่ดินทำกิน มีคาอยูที่ระดับ 73.76 ลดลงจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 76.83 ตัวช้ีวัด

รายจายไมจำเปนของครัวเรือนเกษตร (เคร่ืองดื่มแอลกอฮอรและยาสูบ) มีคาอยูที่ระดับ 63.24 ลดลง

จากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 70.00 ตัวชี้วัดการมีงานทำของแรงงานเกษตร มีคาอยูท่ีระดับ 59.67 

เพิ่มขึ้นจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 59.26 สวนตัวชี้วัดที่ตองเรงแกไข คือ ตัวชี้วัดสัดสวนหนี้สินตอ

ทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 50.00 มาตั้งแตป 2559 โดยหนี้สินของครัวเรือน

เกษตรในป 2561 เทากับ 150,636 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 เทากับ 123,454 บาท หรือเพิ่มขึ้น 

รอยละ 22.02 ซึ่งหนี้สินสวนใหญใชเพื่อการลงทุนทำการเกษตร สวนทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 

ในป 2561 เทากับ 2.60 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2560 เทากับ 1.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.89 

4. ดัชนีดานสิ่งแวดลอม มีคาอยูท่ีระดับ 67.18 เปนการพัฒนาอยูในระดับตองปรับปรุง 

เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 66.71 สำหรับตัวชี้วัดสำคัญในดานสิ่งแวดลอม คือ ตัวช้ีวัด
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การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน มีคาอยูที่ระดับ 71.97 เพิ่มข้ึนจากป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 71.15 

โดยเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องการปรับปรุงและบำรุงดิน มีการใชปุยเคมีและสารเคมี 

มากเกินความจำเปน มีการปลูกพืชชนิดเดิม ทำใหธาตุอาหารในดินลดลง ตัวชี้วัดสัดสวนพื้นที่ปาไมตอ

พื้นท่ีทั้งหมดของประเทศ มีคาอยูท่ีระดับ 61.58 มาตั้งแตป 2559 

5. ดัชนีดานการศึกษา มีคาอยูที่ระดับ 54.22 เพิ่มข้ึนจากป 2560 ซึ่งอยูท่ีระดับ 45.50  

แตเปนการพัฒนาที่อยูในระดับตองเรงแกไข โดยมีตัวชี้วัด 1 ตัว คือ สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับ

การศกึษาสูงกวาภาคบังคับ คาดัชนดีานการศึกษาที่อยูในระดับต่ำ เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญของไทย

เปนผูสูงอายุที่ไดรับการศกึษาต่ำกวาภาคบังคับ ทำใหขาดทักษะในหลายดาน ทั้งดานการบริหารจัดการ 

การใชเทคโนโลยี และการปรับตัวใหทันตอสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหไดผลผลิตนอย 

รายไดลดลง รวมทั้งขาดความสามารถในการสงเสยีบุตรหลานเขาเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

เมื่อพิจารณาคาดัชนีในแตละดาน พบวา ดานเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง

ขณะท่ีดานสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาอยูในระดับตองปรับปรุง สวนดานการศึกษา มีการพัฒนาในระดับ

ตองเรงแกไข ซึ่งจำเปนตองเรงปรับปรุงและแกไขในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานเศรษฐกิจ ควรสงเสริมใหเกษตรกรทุกระดับนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช โดยเนนใหเกษตรกรรายยอยสามารถพึ่งพาตนเองได สำหรับเกษตรกรขนาดกลางและ 

เชิงพาณิชย โดยสงเสริมใหมีการตอยอดไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการไดดวย

ตนเองตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนการสงออกสินคาเกษตรไปจำหนายในตางประเทศ 

รวมถึงสงเสริมใหเกษตรกรจัดทำบัญชีฟารม เพ่ือนำมาใชประโยชนในการวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 

ทั้งดานรายได รายจาย หนี้สิน และทรัพยสิน ซึ่งทำใหทราบถึงจุดออนและผลสำเร็จในการทำเกษตร 

และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนและการวางแผนการผลิตลวงหนา เพื่อสรางวินัย

ทางการเงินใหแกเกษตรกร พรอมกับสรางระบบสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคงทางอาชีพใหกับ

เกษตรกร ทั้งนี้ ควรผลักดันใหมีการรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและอำนาจตอรอง 

2. ดานการศึกษา ในปจจุบันอายุเฉลี่ยของเกษตรกรสวนใหญอยูในชวงสูงวัย และกาวเขาสู

สังคมผูสูงอายุ ซึ่งมีผลอยางมากตอการตัดสินใจการเรียนรู และการปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ 

สงผลกระทบโดยตรงตอการบริหารจัดการและผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร ดังนั้น จึงควรถายทอด

องคความรูและพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ใหแกเกษตรกรผูสูงวัยอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เพ่ือให

สามารถเขาถึงแหลงขอมูลและสามารถใชบริการในรูปแบบตาง ๆ ที่ภาครัฐอำนวยความสะดวกให 

พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหบุตรหลานของเกษตรกรมีโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 

รวมทั้งจัดหลักสูตรดานการเกษตรในทุกระดับการศึกษาอยางเหมาะสม รวมถึงพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 

จากทายาทเกษตรกร และคนรุนใหมที่สนใจทำการเกษตร ดวยการสรางศักยภาพ เสริมความเขมแข็ง 
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และนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อลดตนทุน ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ตลอดโซอุปทาน รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูนำในชุมชน/ทองถิ่น เพื่อสรางกระบวนการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม และจูงใจใหคนรุนใหมเขามาทำการเกษตรมากข้ึน นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนา

ตนแบบเกษตรกรและเครือขายเกษตรกร เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลขาวสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ

ระหวางกัน  

3. ดานสิ่งแวดลอม สรางความตระหนักรูและถายทอดองคความรูเก่ียวกับการทำเกษตร 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกร เพ่ือกอใหเกิดการผลิตที่สมดุล มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหกับคนรุนตอไป และสนับสนุนการฟนฟูปาที่เสื่อมโทรม ปลูกสวนปาชุมชน ปาเศรษฐกิจ 

เพ่ือเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศ พรอมทั้ง ถายทอดความรูในการปรับปรุงบำรุงดินและการใชสารอินทรีย

ทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากที่ดินไดอยางเต็มศักยภาพ  
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ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ป 2559 -2561 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2559 2560 2561 

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 79.77 78.94 80.29 

ดัชนีดานเศรษฐกิจ 67.47 74.85 75.27 

1. รายไดครัวเรือนเกษตร 71.07 72.83 82.79 

2. การมีสิทธิในท่ีดินทำกิน 76.84 76.83 73.76 

3. การมีงานทำของแรงงานเกษตร 59.70 59.26 59.67 

4. รายจายไมจำเปนของครัวเรือนเกษตร 65.38 70.00 63.24 

5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร 74.45 100.00 100.00 

6. สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 50.00 50.00 50.00 

ดัชนีดานสุขอนามัย 99.01 97.14 98.17 

7. ครัวเรือนเกษตรไดกินอาหารมคีุณภาพไดมาตรฐาน 98.99 98.47 98.88 

8. ครัวเรือนเกษตรมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 99.03 95.78 97.45 

ดัชนีดานการศึกษา 58.35 45.50 54.22 

9. สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ 58.35 45.50 54.22 

ดัชนีดานสังคม 91.73 90.13 90.98 

10. เกษตรกรที่มีความภูมิใจตอความสำเร็จในการทำอาชีพเกษตร 68.78 65.37 67.65 

11. ครัวเรือนมีความอบอุน 99.35 99.13 99.48 

12. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 99.70 99.94 99.90 

13. การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร 91.87 87.82 89.69 

ดัชนีดานส่ิงแวดลอม 66.20 66.71 67.18 

14. สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมตอพื้นที่ท้ังหมดของประเทศ 61.58 61.58 61.58 

15. การฟนฟูทรัพยากรดิน 70.25 71.15 71.97 

ที่มา: จากการคำนวณโดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  

หมายเหต:ุ   คะแนนอยูระหวาง  90.00–100.00 คือ การพัฒนาอยูในระดับดีมาก  

คะแนนอยูระหวาง  80.00–89.99 คือ การพัฒนาอยูในระดับด ี 

คะแนนอยูระหวาง  70.00–79.99 คือ การพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนอยูระหวาง  60.00–69.99 คือ การพัฒนาอยูในระดับตองปรับปรุง 

คะแนนนอยกวา    60.00        คือ การพัฒนาอยูในระดับตองเรงแกไข 
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แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการโซ่ความเย็น (COLD CHAIN)

ในสินค้าเน่าเสียง่าย (PERISHABLE GOODS)

แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการโซ่ความเย็น (COLD CHAIN)

ในสินค้าเน่าเสียง่าย (PERISHABLE GOODS)
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สวนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสดานการเกษตร 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
 

มูลคาตลาดโซความเย็น (Cold Chain) ของไทยในป 2561 อยูที่ประมาณ 2.6 หมื่นลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 5 ของมูลคาตลาดโลจิสติกสทั้งหมด และคาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง

เปน 3.5 หมื่นลานบาท ในป 2565 หรือคิดเปนรอยละ 8 ของมูลคาตลาดโลจิสติกสทั้งหมด โดยมีปจจัย

สนับสนุนหลักมาจาก (1) การสงออกสินคาและเกษตรแปรรูปที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะปริมาณสงออกผลไม

สูงถึง 2.3 ลานตัน (2) กลุมธุรกิจรานสะดวกซื้อและเฟรนไชสท่ีมีแผนลงทุนขยายสาขาตอเนื่องกวา 

1,000 สาขา และ (3) ความตองการบริการดานสาธารณสุข สะทอนไดจากคาใชจายดานสุขภาพท่ี 

สูงกวา 6 แสนลานบาท (กระทรวงพาณิชย) 

การใชระบบโซความเย็น (Cold Chain) โดยเฉพาะในกลุมสินคาเกษตรและอาหารถือเปน

เร่ืองที่มีความสำคัญมาก เพราะเปนการใชและควบคุมอุณหภูมิท่ีถูกตองเหมาะสมตอการเก็บรักษา 

ในแตละกระบวนการผลิต ต้ังแตการเก็บเก่ียวจนกระทั่งถึงมือผูจำหนายหรือผูบริโภค ทั้งการเก็บเกี่ยว 

วิธีการบรรจุหรือบรรจุภัณฑที่เหมาะสม การเก็บรักษา การกระจายสินคา การขนสง และการจำหนาย 

ซ่ึงชวยยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของสินคา ลดอัตราการสญูเสีย และสรางความปลอดภัย

ในอาหาร ตลอดจนสรางโอกาสในการขยายตลาดไปตางประเทศ  

ป 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำกรอบ

แนวทางการพัฒนาเพ่ือการบริหารจัดการโซความเย็น (Cold Chain) ในสินคาพืชผักและผลไมของ

สถาบันเกษตรกรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจังหวัดใกลเคียง เพื่อศึกษารูปแบบ

การบริหารจัดการการใชระบบโซความเย็นของสถาบันเกษตรกรท่ีดำเนินธุรกิจรวบรวมผักและผลไม 

(ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด มะมวงขนุน เห็ด และผักใบ) ต้ังแตระดับฟารมของสมาชิกสถาบัน

เกษตรกร มายังศูนยรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร การเก็บรักษาผลผลิต จนถึงตลาดปลายทาง 

และจัดทำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโซความเย็นที่มีความเชื่อมโยงระบบการจัดการตั้งแต

ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกจนถึงสงมอบสินคา โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ

กลุมเปาหมาย ไดแก สถาบันเกษตรกร 24 แหง หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่มี

บทบาทสำคัญตอการพัฒนาโซความเย็นสินคาเกษตร ในพื้นที่รวม 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด โดยสรุปผลการศึกษาที่สำคัญไดดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการโซความเย็น (Cold Chain)  

ในสินคาเนาเสียงาย (Perishable Goods) 
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ผลการศึกษา พบวา โครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการบริหารจัดการระบบโซความเย็นของ

สถาบันเกษตรกร มี 3 ประเภท คือ 1) ศูนยรวบรวมผลผลิต มีสถาบันเกษตรกรท่ีมีศูนยรวบรวมผลผลิต

ที่ไดรับมาตรฐาน GMP จำนวน 10 แหง (รอยละ 41.67 จากกลุมเปาหมายทั้งหมด) ที่เหลืออีก 14 แหง 

(รอยละ 58.33 จากกลุมเปาหมายทั้งหมด) ยังไมไดมาตรฐาน GMP 2) หองเย็น มีสถาบันเกษตรกร 7 แหง 

ที่มีการใชประโยชนหองเย็น (คิดเปนรอยละ 29.17 จากกลุมเปาหมายทั้งหมด) โดยสถาบันเกษตรกร 

ทั้ง 7 แหง มีหองเย็นเปนของตนเอง ที่เหลืออีก 17 แหง (คิดเปนรอยละ 70.83 จากกลุมเปาหมายท้ังหมด) 

ไมมีการใชประโยชนหองเย็น 3) รถหองเย็น มีสถาบันเกษตรกร 15 แหง ที่มีการใชประโยชนรถหองเย็น 

โดยในจำนวนนี้มีสถาบันเกษตรกรเพียง 4 แหง ท่ีมีรถหองเย็นเปนของตนเอง (รอยละ 16.67 จาก

กลุมเปาหมายทั้งหมด) ในขณะที่อีก 11 แหง (รอยละ 45.83 จากกลุมเปาหมายทั้งหมด) ยังไมมีรถหองเย็น

เปนของตนเอง แตใชการจางรถหองเย็นของผูใหบริการรายอ่ืน จำนวน 4 แหง และใชรถหองเย็นของ

ผูประกอบการที่มารับซื้อผลผลิต จำนวน 7 แหง 

การบริหารจัดการโซความเย็นในแตละสินคา สามารถจำแนกได 2 รูปแบบ ไดแก  

1) วิธีการจัดการโซความเย็น ณ อุณหภูมิแวดลอม (อุณหภูมิสูงกวาหรือเทากับ 25 องศาเซลเซียส)  

มีสินคาที่เก่ียวของ คือ ทุเรยีนผลสด ขนุน มะมวง สับปะรด และผักใบ โดยในการจัดการโซความเย็นจะ

ไมมีการลดอุณหภูมิใหกับผลผลิต แตควบคุมอุณหภูมิโดยหลีกเลี่ยงแสงแดด และ 2) วิธีการจัดการ 

โซความเย็น ณ อุณหภูมิต่ำกวาอุณหภูมิแวดลอม (อุณหภูมิต่ำกวา 25 องศาเซลเซียส) มีสินคา 

ที่เก่ียวของ คือ ทุเรยีนแกะเนื้อแชเย็น/แชแข็ง ที่ใชหองแชเย็น/แชแข็งในการแปรรูปและจัดเก็บผลผลิต 

ระดับอุณหภูมิอยูระหวาง -70 ถึง 15 องศาเซลเซียส มะมวงและเห็ดที่ใชหองเย็นในการจัดเก็บผลผลิต

ระหวางรอการจัดสง โดยมะมวงจัดเก็บในหองเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และเห็ดจัดเก็บ 

ในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส รวมถึงมังคุดและเงาะ ที่ใชวิธีลดความรอนดวยน้ำเย็น (Hydro 

Cooling) โดยนำผลผลิตไหลผานน้ำเย็นและเคลื่อนยายตามสายพาน ทำใหผลผลิตมีอุณหภูมิประมาณ 

1-2 องศาเซลเซียส 

ประโยชนของระบบโซความเย็นท่ีมีตอโซอุปทานสินคาเกษตร มี 2 ประการ ประกอบดวย 

1) การลดความสูญเสีย/รักษาคุณภาพของผลผลิต โดยเก่ียวของกับสินคาตาง ๆ เชน ทุเรียนผลสด ขนุน 

มะมวง เงาะ มังคุด สับปะรด เห็ดและผักใบ ซึ่งหากพิจารณาอัตราความสูญเสียของผลผลิต นับตั้งแต

การรวบรวมผลผลิตจนถึงการขนสงสินคาไปยังปลายทาง พบวา สินคากลุมผัก มีอัตราความสูญเสีย 

รอยละ 4 ของปริมาณผักที่รวบรวม สินคากลุมผลไม มีอัตราความสูญเสียรอยละ 3 ของปริมาณผลไม 

ที่รวบรวม ซึ่งความสูญเสียดังกลาว มาจากการสูญเสียน้ำหนักตามธรรมชาติ รวมถึงจากกิจกรรมตาง ๆ 

ไดแก การคัดเกรด การบรรจุ  และการเคลื่อนยาย และ 2) การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลผลิต 

โดยเก่ียวของกับสินคาเพียงชนิดเดียว คอื ทุเรียนแกะเนื้อแชเย็น/แชแข็ง ซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถใช
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ระบบโซความเย็นในการแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทุเรียนผลสดที่คุณภาพ 

ไมผานเกณฑการสงออก ไดถึงรอยละ 25 ของราคารับซื้อทุเรียนผลสด 

สำหรับศักยภาพความพรอมในการบริหารจัดการระบบโซความเย็นของสถาบันเกษตรกร

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) สามารถรองรับ

ความเชื่อมโยงไปสูเปาหมายตามนโยบายการพัฒนาพื้นท่ี EEC คือ การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมใหเปน

พื้นที่ที่มีศักยภาพเปนแหลงวัตถุดิบสูอุตสาหกรรมชีวภาพและการผลิตยา และพัฒนาตอยอด 

สูอุตสาหกรรมแปรรูป โดยใหจังหวัดฉะเชิงเทราเปนศูนยรวบรวม และกระจายผลผลิตเกษตร 

ของสถาบันเกษตรกรไปยังพื้นที่ EEC เนื่องจากมีความพรอมในเรื่องโครงสรางพื้นฐานโซความเย็น  

โดยสถาบันเกษตรกรจังหวัดชลบุรีและระยอง รวมเปนเครือขายการผลิตและการตลาด  

ปญหาหรือขอจำกัดที่พบ ไดแก 1) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานที่ยังไมไดมาตรฐาน การใช

ประโยชนหองเย็นไมเต็มศักยภาพ และระบบไฟฟาไมมีเสถียรภาพ รวมทั้งขอจำกัดเรื่องผังเมือง 

ที่กำหนดพื้นที่สี เขียวทำใหไมสามารถขยายหองเย็นที่มีขนาดใหญได 2) ปญหาดานตนทุนและ 

การบำรุงรักษาระบบโซความเย็นสูง 3) ปญหาขาดขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการ

โซความเย็นในระดับพ้ืนที่  4) ปญหาขาดความรูความเขาใจในการใชระบบโซความเย็นที่ถูกตองและ

เหมาะสมกับสินคาเกษตรของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเจาหนาที่รัฐ  

แนวทางการพัฒนาด านการบริหารจัดการโซความเย็น (Cold Chain) ประกอบดวย 

3 แผนงาน ไดแก  

1) แผนการพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการโซความเย็นในสินคาเกษตรใหกับเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ โดยพัฒนาทักษะความรูดานการบริหารจัดการโซความเย็นสินคา

เกษตร สรางและพัฒนาชางฝมือดานการซอมบำรุงระบบโซความเย็นสินคาเกษตร โดยเฉพาะชางทองถ่ิน 

หรือ Young Smart Farmer) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโซความเย็นแกเกษตรกร

ในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดทำแผนพับ จัดบูธ สรางเครือขายผานระบบ Social 

Network และสงเสริมการรวมกลุมเครือขายการผลิตและตลาดสินคาเกษตร  

2) แผนการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซความเย็นสินคาเกษตรของ

สถาบันเกษตรกร โดยพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมในการทำธุรกิจสินคาเกษตรสนับสนุน

การเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

ที่ เก่ียวของกับโซความเย็นสินคาเกษตร เชน อาคารรวบรวม GMP หองเย็น รถหองเย็น เปนตน  

สรางตนแบบ Cold Chain Village สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย สงเสริมการใชประโยชนจากระบบ

โซความเย็นสินคาเกษตรรวมกันสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโซความเย็น  
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สินคาเกษตรที่มีศักยภาพ เชน การใหเชาพื้นที่เพ่ือติดตั้งไฟฟา 3 เฟส หรือทำอาคารหองเย็น สนับสนุน

การใชระบบใหความเย็นแบบประหยัดพลังงาน สนับสนุนการใชระบบติดตามสถานการณขนสง และ

ระบบการตรวจสอบยอนกลับตั้งแตฟารมจนถึงสงมอบสินคา   

3) แผนการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานการบริหารจัดการโซความเย็นสินคาเกษตร  

โดยสำรวจและจัดทำระบบฐานขอมูลเก่ียวกับระบบโซความเย็นใหเปนปจจุบัน จัดทำคูมือการพัฒนา

และสงเสริมมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระบบโซความเย็นสำหรับสินคาเกษตร 

สนับสนุนวิจัยพัฒนาเพื่อการพัฒนาระบบโซความเย็นสินคาเกษตร รวมทั้งสงเสรมิและสนับสนุนการนำ

งานวิจัยไปใชอยางเปนรูปธรรม 
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สวนนโยบายและแผนการเกษตร 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
 

ภายหลังจากที่สหประชาชาติมีขอมติ A/RES/70/1 รับรองวาระแหงการพัฒนาที่ ย่ังยืน 

ป ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เปาหมายเม่ือปลายป พ.ศ. 2558 แลว คณะมนตรี

เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) ไดจัดการประชุม 

HLPF-High-level Political Forum on Sustainable Development ขึ้นตามขอมติ A/RES/66/288 

เพื่อเปนกลไกในการติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน ป ค.ศ. 2030 และเปนเวที

ที่ใหประเทศสมาชิกสามารถแสดงภาวะความเปนผูนำทางการเมืองในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน 

การประชุมติดตามผลการอนุวัติฯ ตามกลไก HLPF จัดขึ้นเปนประจำทุกป โดยหัวขอ 

การประชุมในแตละปจะแตกตางกันไป ในป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนปแรกที่จัดการประชุมภายใตหัวขอเรื่อง 

“การสรางหลักประกันวาจะไม ท้ิงใครไวขางหลัง (Ensuring that no one is left behind)” 

หลังจากนั้นไดเร่ิมมีการทบทวนเชิงลึก (Deep review) จนครบทั้ง 17 เปาหมาย ในป พ.ศ. 2562  

จึงเปนที่นาสนใจวา การพัฒนาสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกอยูในระดับใดมีปญหาอะไรที่เปน

อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย และกระทรวงเกษตรและสหกรณมีสวนรวมอยางไรในการดำเนินงาน

เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การทบทวนเชิงลึกเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหวางป พ.ศ. 2560 – 2562 

ป พ.ศ. 2560 “การขจดัความยากจนและสงเสรมิความม่ังคั่งในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง 
(Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world)” 

 
ป พ.ศ. 2561 “การเปล่ียนแปลงไปสูสังคมที่ย่ังยืนท่ีสามารถปรบัตัวกบัความเปล่ียนแปลง 

(Transformation towards sustainable and resilient societies)” 

 
ในป พ.ศ. 2562 “การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและสรางความเสมอภาค 

(Empowering people and ensuring inclusiveness and equality)” 

 

กระทรวงเกษตรฯ กับบทบาทที่ทาทาย...สูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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1. ภาพรวมการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของประชาคมโลก  

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เปาหมาย (Goals) ประกอบไปดวย 169 เปาประสงค

(Targets) และ 232 ตัวชี้วัด (Indicators) ตัวชี้วัดหลายตัวมี พัฒนาการในทางที่ดี เชน จำนวน 

คนยากจนสุดขีดลดลง อัตราการตายของทารกลดลง ความเสมอภาคทางเพศวัดจากงบประมาณ 

ที่ใชขับเคลื่อนมีจำนวนมากขึ้น ประชากรในประเทศที่ยากจนเขาถึงไฟฟาไดเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ

แรงงานของโลกสูงข้ึน อัตราการจางงานเพิ่มขึ้น สัดสวนประชากรเมอืงที่อาศยัในชมุชนแออัดลดลง และ

พื้นที่ทะเลที่รับความคุมครองมีจำนวนเพ่ิมขึ้น  

อยางไรก็ตาม จากการประชุม HLPF 2019 พบวา พัฒนาการที่ เกิดขึ้นยังเปนไปอยาง

เชื่องชาและไมมีขนาดใหญมากพอที่จะทำใหเกิดการเปลี่ยนโฉมการพัฒนาสูความย่ังยืนตามเปาหมาย 

ที่กำหนดในป ค.ศ. 2030 ได เนื่องจาก (1) คาดวาอัตราความยากจนสุดขีดในป ค.ศ. 2030 จะอยูที่ 

รอยละ 6 ซึ่งจะทำใหไมสามารถขจัดความยากจนไดตามเปาหมายท่ี 1 (ขจัดความยากจน) (2) จำนวน 

ผูอดอยากหิวโหยไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2558 จากภาวะสงครามยืดเย้ือและปญหา

ความขัดแยง (3) จำนวนเด็กอายุต่ำกวา 5 ขวบที่มีน้ำหนักเกินและเปนโรคอวนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 

(4) ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง โดยมีพันธุพืช พันธุสัตว ประมาณ 1 ลานชนิดที่เสี่ยงตอการ 

สูญพันธุ (5) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง (6) กลุมประชากรที่ถือวา

เปนผูดอยโอกาสยังคงไมไดรับโอกาสอยางเทาเทียม โดยเฉพาะเยาวชน ประชากรในชนบท ผูพิการและ

ผูปวย HIV /AIDS และ (7) ความเหลื่อมล้ำทางเพศยังคงมีอยู โดยสัดสวนการจางงานผูหญิง โดยเฉพาะ

ในตำแหนงระดับบริหารที่มีอยูในระดับต่ำ คาจางแรงงานหญิงที่ไดรับต่ำกวาแรงงานชาย นอกจากนี้ 

สถิติการทารุณกรรมทางเพศก็ยังคงอยูในระดับสูง 

2. ตัวช้ีวดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกที่ เปนประเด็นทาทายสำหรับภาคเกษตรและ 

การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในชวงท่ีผานมา 

เปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนที่เกี่ยวของโดยตรงกับภาคเกษตรมี 6 เปาหมายประกอบดวย 

เปาหมายที่ 2 6 8 13 14 และ 15 ในเอกสารรายงาน E/2019/68 ของ ECOSOC พบตัวชี้วัดหลายตัว

มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น แตก็มีบางตัวชี้วัดที่ยังเปนอุปสรรคในการบรรลุเปาหมาย สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรในฐานะหนวยงานประสานการติดตามเปาหมายตัวชี้วัดและการดำเนินงานของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไดสรุปตัวชี้วัดที่ยังคงเปนปญหา แผนและผลการดำเนนิในชวงที่ผานมา ดังนี้  
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SDG 2 : ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และสงเสริม   

เกษตรกรรมยั่งยืน 

ประเด็นทาทายของโลกใน SDG 2 ที่สำคัญคือ (1) จำนวนผูอดอยากหิวโหยของโลกเพ่ิมข้ึน

จาก 784 ลานคนในป พ.ศ. 2558 เปน 821 ลานคนหรือประมาณ 1 ใน 9 คนของประชากรโลก 

(2) เด็กหลายลานคนทั่วโลกยังคงประสบกับภาวะทุพโภชนาการ โดยมีเด็กที่อยูในภาวะเตี้ยผิดปกติ 

149 ลานคน ภาวะผอมผิดปกติ 49 ลานคน และอยูในภาวะน้ำหนักเกิน 40 ลานคน และ (3) การลงทุน

ภาคเกษตรของโลกลดลง โดยสัดสวนงบประมาณดานเกษตรตอสัดสวนภาคเกษตรตอ GDP ไดลดลง

จาก 0.42 ในป พ.ศ. 2544 เหลือ 0.26 ในป พ.ศ. 2560  

กระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินงานสนับสนุน SDG 2 ภายใตกรอบยุทธศาสตร 

ความมั่นคงทางอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564 ที่สงเสริมการเขาถึงอาหาร

ตามหลักโภชนาการอยางเพียงพอและยั่งยืน การสงเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และ

รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหาร นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรรายยอยพึ่งตนเองได ปจจุบันมีเกษตรกรเขารวมโครงการ 

70,172 ราย โครงการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร ซึ่งสงเสริมอาหารปลอดภัยและลดการใชสารเคมี 

โดยปจจุบันมีพื้นที่เกษตรอินทรีย 6.5 แสนไร และมาตรฐาน GAP 7.5 แสนไร   

SDG 6 : สรางหลักประกันใหมนี้ำใช และมีการบริหารจัดการน้ำ และการสุขาภิบาลอยางยั่งยืน   

 สำหรับทุกคน   

คาดการณวารอยละ 60 ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะไมสามารถบรรลุ SDG 6 

ไดภายในป ค.ศ. 2030 โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่สำคัญ คอื (1) ประชากรจำนวนมากถึง 785 ลานคน  

ที่ไมมีน้ำดื่มสะอาด (2) ประมาณ 1 ใน 3 ของโลกมีคาความตึงเครยีดจากน้ำอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศในแถบแอฟริกาและเอเชีย (3) มีน้ำขามพรมแดน 67 ประเทศ แตมีเพียง 17 

ประเทศที่มีการจัดการน้ำขามพรมแดนรวมกัน และ (4) เงินชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา (Official 

development assistance: ODA) สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลดลงรอยละ 2 ระหวาง 

ป พ.ศ. 2559-2560  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพัฒนาแหลงน้ำอยางตอเนื่องเพื่อสรางหลักประกันแหลงน้ำจืด

ที่ยั่งยืน ตั้งแตป พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบันมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 2.58 ลานไร คิดเปนปริมาณน้ำ 

1,483 ลานลูกบาศกเมตร นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก แหลงน้ำธรรมชาติ น้ำบาดาล 

และระบบอนุรกัษดินและน้ำซึ่งดำเนินการแลว 6,896 แหง คิดเปนปริมาณน้ำ 2,229 ลานลูกบาศกเมตร  
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SDG 8 : สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงาน 

 อยางเต็มที่ และการมีงานที่มีคุณคาสำหรับทุกคน  

ประเด็นปญหาของโลกท่ียังคงมีอยู คือ (1) ความเหลื่อมล้ำดานโอกาสในการจางงาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนและสตรี โดยเยาวชนมีโอกาสไดงานนอยกวาผูใหญถึงสามเทา 

เยาวชนหญิงมีโอกาสไดงานนอยกวาเยาวชนชายถึงสองเทา ความแตกตางระหวางคาจางแรงงานหญิง

กับแรงงานชายอยูที่รอยละ 12 และ (2) แรงงานจำนวนมากมีความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน โดยอัตรา

การตายในสถานที่ทำงานมีจำนวน 3 คนในหนึ่งแสนคน และอัตราการไดรับบาดเจ็บ 889 คนในหนึ่ง

แสนคน นอกจากนี้ประมาณรอยละ 50 ของแรงงานนอกภาคเกษตรทำงานในระบบการจางงานที่ 

ไมเปนทางการ ทำใหเสี่ยงตอการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุมและ

ยั่งยืน โดยไดจัดทำโครงการที่สำคัญ เชน การสงเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมผานโครงการเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ ฯลฯ ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกสหกรณ 11.57 

ลานคน และการพัฒนา Smart farmers ใหเปนเกษตรกรมืออาชีพ 1.01 ลานราย การสงเสริมการ 

ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องผานโครงการจัดการ

แบบแปลงใหญ ซึ่งปจจุบันมีพ้ืนที่รวมโครงการแปลงใหญ 5.41 ลานไร เกษตรกรเขารวมโครงการ 3.15 

แสนคน และการสงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนในโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรเชิงรุก (Agri map) 

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีพื้นที่รวมโครงการรวม 4.4 

แสนไร และการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม มีพื้นที่รวมโครงการรวม 1.4 ลานไร  

SDG 13 : ดำเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบ  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เปนประเด็นทาทายที่สำคัญของโลก จากรายงานของ ECOSOC 

พบวา (1) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบอยครั้ง

ขึ้นและเกิดข้ึนเร็วกวาที่คาดไว โดยในป ค.ศ. 2017 ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด 

ในชั้นบรรยากาศอยูในระดับ 405.5 สวนในลานสวน (part per million: ppm) ซึ่งเปนระดับที่สูงที่สุด 

ในประวัติศาสตร คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 146 เมื่อเทียบกับระดับความเขมขนฯ กอนยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรม และ (2) มูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงที่เกิดจากภัยพิบัติ ระหวางป พ.ศ.

2541-2560 สูงถึง 3 ลานลานเหรียญสหรัฐ และมีผูเสียชีวิตจากภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 1.3 ลานคน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดำเนินการผานยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ดานเกษตร พ.ศ. 2560-2564 โดยมุงเนนใหภาคเกษตรไทยมีภูมิคุมกันและมีสวนรวมในการบรรเทา
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ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการเพ่ิมความสามารถ 

ในการปรับตัวเกษตรกร การมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการจัดทำฐานขอมูล 

การวิจัย และการประเมินผลโครงการดานการปรับตัว ซึ่งมีโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่

การเกษตร โดยสรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผาเพ่ือขับเคลื่อนการแกไขปญหาการเผาในพื้นที่

การเกษตร 15,720 ราย เฝาระวัง ติดตามสถานการณ และแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

ในชวงวิกฤต 149 ตำบล รณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธกระตุนจิตสำนึกของเกษตรกรใหหยุดเผา

ในพื้นที่การเกษตร 27 จังหวัด 

SDG 14 : อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืน 

ประเด็นทาทายที่สำคัญ คือ (1) มหาสมุทรมีความเปนกรดเพิ่ม ข้ึน จากการดูดซับ 

กาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ โดยระดับความเปนกรดของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นรอยละ 26 

เมื่อเทียบกับยุคกอนปฏิวัติอุตสาหกรรม หากไมมีการดำเนินการใด คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 100–150 

ภายในสิ้นศตวรรษนี้ และจะกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเล (2) นโยบายท่ีสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากร

ทางทะเลอยางมีความรับผิดชอบยังมีไมเพียงพอท่ีจะตอสูกับปญหาการจับสัตวน้ำเกินศักยภาพ โดยสัตว

น้ำคงเหลือเพื่อความยั่งยืนอยูในระดับที่ลดลงจากรอยละ 90 ในป พ.ศ. 2517 เหลือรอยละ 66.9 ในป 

พ.ศ. 2558 (3) หลายประเทศมีกลไกทางกฎหมายและเชิงสถาบันในการสงเสรมิใหชาวประมงรายยอย

ไดการเขาถึงทรัพยากรและตลาด แตการบังคับใชยังอยูในระดับต่ำ และ (4) การประมงที่ผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ยังคง

เปนปญหาสำคัญ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดำเนินการแกปญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงาน ไรการควบคุม ภายใตการกำกับของศูนยบัญชาการแกปญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 

(ศปมผ.) โดยมีโครงการจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน ซึ่งไดมีการตรวจสอบการนำเขาสินคา

สัตวน้ำจากเรือประมงตางประเทศ การควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมงพาณิชย การติดตามและ 

เฝาระวังการทำประมงในทะเล และในนานน้ำภายใน การเฝาระวังการทำการประมงของเรือประมงและ

เรือขนถายสัตวน้ำไทยนอกนานน้ำ การสำรวจและรวบรวมขอมูลสภาวะทรัพยากรและการทำประมง 

เพื่อประเมินศกัยภาพการผลิต ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรรวมกับชุมชนประมง 
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SDG 15 : ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศนบนบกอยางยั่งยืน การบริหารจัดการปาไม

ที่ยั่งยืน การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟนฟู

สภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นปญหาที่สำคัญ คือ (1) ความเสื่อมโทรมของดินยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่ประมาณ 1 ใน 5 

ของโลก มีดินเสื่อมโทรมท่ีเกิดจากมนุษย เชน การแปรสภาพเปนทะเลทราย การขยายตัวของเกษตรกรรม 

และการขยายตัวของเมือง (2) ยังคงมีพันธุพืช พันธุสัตวที่ถูกคกุคามและมีการคาสัตวปาอยางผิดกฎหมาย 

และ (3) ยังมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน ผาน Access and Benefit 

Sharing Clearing House ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ คอนขางนอย  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน

การแปรสภาพเปนทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) 

และสนับสนุนการจัดตั้งความรวมมือทรัพยากรดินแหงประเทศไทย (Thai Soil Partnership) เพ่ือเปน

เวทีหารือแลกเปลี่ยนองคความรู ตลอดจนจัดกิจกรรมและแนวทางการจัดการและการใชประโยชนดิน

อยางยั่งยืน ดำเนินการกอสรางฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 

3. การบรรลุเปาหมาย SDGs ในภาพรวมของไทยเมื่อเทียบกับตางประเทศ 

จากขอมูล SDG index ซึ่งจัดทำโดย Sustainable Development Solution Network 

(SDSN) และ the Bertelsmann Stiftung เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนในภาพรวมของแตละประเทศ พบวา ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยไดคะแนน 73 จาก 100 

คะแนน จัดอยูในอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศ เปนคะแนนที่สูงกวาปกอน (69.2 คะแนน) และอันดับ

ดีขึ้นกวาปกอน (อันดับที่ 59)  

สำหรับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีข้ึน คอื SDG 1 (ขจัดความ

ยากจน) เปาหมายที่ยังมีพัฒนาการชา คือ SDG 3 (สุขภาพที่ดี) SDG 10 (ลดความเหลื่อมล้ำ) SDG 13 

(การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) และ SDG 14 (ความย่ังยืนของมหาสมุทรและทะเล) เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืน พบวา ประเทศที่มีคะแนนอันดับสูง 5 ประเทศแรก ยังคงเปนประเทศทางยุโรป คือ 

เดนมารก (85.2 คะแนน) สวีเดน (85 คะแนน) ฟนแลนด (82.8 คะแนน) ฝร่ังเศส (81.5 คะแนน) และ

ออสเตรีย (81.1 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว นับวา

ประเทศไทยอยูในอันดับที่ดีกวาและมีคะแนนสูงกวาประเทศเวียดนาม (71.7 คะแนน อันดับ 54) 

สิงคโปร (69.6 คะแนน อันดับ 65) มาเลเซีย (69.6 คะแนน อันดับ 68) ฟลิปปนส (64.9 คะแนน 

อันดับ 98) อินโดนีเซีย (64.2 คะแนน อันดับ 102) เมียนมาร (62.2 คะแนน อันดับ 110) และ สปป.

ลาว (62 คะแนน อันดับ 111) 
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4. ผลการประชุม SDG Summit 2019 

การประชุมระดับผูนำวาดวยเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG Summit 2019) เมื่อวันที่ 

24 กันยายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหวางการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่  74 

ที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เขารวมกลาวถอยแถลง

ในฐานะประธานอาเซียน ไดเนนย้ำเจตนารมณที่จะเรงรัดการขับเคลื่อน SDGs รวมทั้งดำเนินการ 

ในระดับทองถิ่น ผานการเสริมสรางประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยการเสริมสราง

ความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ตามเปาหมายดิจิทัลอาเซียนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมความครอบคลุมทางการเงิน อนุรักษและ

ฟนฟูสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน และรวมกันขจัดปญหาขยะทะเล ตลอดจน

เสริมสรางความรวมมือผานการเปดเสรีทางการคาและการคาพหุภาคี การสรางเครือขายเมืองอัจฉริยะ 

และรวมมือกับสหประชาชาติและประเทศตาง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได

รวมกับผูนำจากทั่วโลกรับรองปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผูนำวาดวยเปาหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน อันเปนการยืนยันคำมั่นของผูนำที่จะรวมกันอนุวัติและเรงดำเนินการเพื่อบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนใหสำเร็จภายในป ค.ศ. 2030 พ.ศ. 2573) 

5. การดำเนินงานข้ันตอไปในป พ.ศ. 2563 

ที่ผานมาการรายงานผลการอนุวัติการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสวนใหญเปนการรายงาน 

การดำเนินงานผลของโครงการ ยังไมมีผลคำนวณตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนระดับประเทศ

อยางชัดเจน เนื่องจากขอจำกัดเรื่องขอมูล ดังนั้น การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะ

ตอไป ควรเนนการลงทุนดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อใหไดตัวชี้วัดที่ถูกตอง ทันเวลา รวมถึงขอมูล

ของกลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่เขาถึงยาก รวมทั้งการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิธีการใหมในการ

ผลิตขอมูลที่มีคุณภาพดี จึงเปนสิ่งที่จำเปนที่จะตองเรงดำเนินการเพื่อใหสามารถติดตามผลการอนุวัติฯ 

ได 

สำหรับการประชุม HLPF 2020 ที่ จะจัดขึ้นในระหวางวันที่  7-16 กรกฎาคม 2563  

ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา องคการสหประชาชาติไดกำหนดหัวขอของการทบทวนเชิงลึก คือ 

“Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and 

delivery for sustainable development”  ซึ่งการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใตคณะทำงาน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Voluntary National Review: VNR) 

โดยมีกระทรวงการตางประเทศเปนประธานคณะทำงาน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนผูแทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวมเปนคณะทำงาน ไดกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงาน VNR ของ

ประเทศไทย ฉบับป พ.ศ.2563 โดยใชหัวขอ คือ “Volunteerism” ในฐานะที่เปนกลไกหนึ่งที่จะชวย
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เรงรัดการดำเนินการตาม SDGs โดยเชื่อวากลไกจิตอาสาจะชวยสรางความตระหนักหรือสนับสนุน 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในระยะยาว รวมถึงสรางแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนได ซึ่งสอดคลอง

กับหัวขอ HLPF 2020 และขอมติสมัชชาสหประชาชาติ ที่ 73/140 “Volunteering for the 2030 

Agenda for Sustainable Development” รวมถึงสอดคลองกับการดำเนินการในระดับภูมิภาค 

ที่ผานมาและทิศทางในระดับโลกที่กำลังจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอาสาสมัครของ

หนวยงาน อาทิ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ ครูบัญชีอาสา หมอดินอาสา และเศรษฐกิจการเกษตร

อาสา เปนตน ซึ่งจะทำหนาที่เปนผูชวยเหลือและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร รวมทั้ง 

มีสวนสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs สูชุมชนและทองถ่ินตอไป 
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