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ดวงตราสัญลักษณ์

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 ลักษณะของดวงตราส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นรูปกลม	 เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง	 
6	 เซนติเมตร	 ตรงกลางเป็นรูปพระพิรุณประทับนั่งบนแท่นพระอาสน์	 ห้อยพระบาทขวา	 พระหัตถ์ขวา 
ถือเต้าหลั่งน�้าทิพย์	 พระหัตถ์ซ้ายประทานพร	 อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว	 ด้านข้างซุ้มทั้งสองประกอบด้วย
ต้นข้าว	 6	 ต้น	 ซึ่งผูกเป็นลวดลายไทย	 (ลายรวงข้าว)	 มีพุทธภาษิตจารึกอยู่บนผ้าแพรประกอบอยู ่
ด้านล่างซุ้มเรือนแก้วว่า	 “สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา”	 รอบนอกดวงตราด้านล่าง 
มีค�าว่า	“สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

ความหมายของดวงตรา
	 1.	 พระพิรุณ	 หรือ	 พระวรุณ	 ในไตรเทพว่า	 เป็นโอรสของพระกัศปเทพบิดร	 และ 
นางทิติเทพมารดา	นามเต็มว่า	“วรุณาทิตย์”	เป็นพระเชษฐาองค์แรกในพวกอาทิตย์ทั้ง	8	ทรงท�าหน้าที่
เป็นโลกบาลปรัศจิมทิศ	 ในพระเวทว่าเป็นใหญ่ในการน�้า	 (ฝน)	 และเทพเจ้าแห่งทะเลและอากาศฯ	 
ตามพระอิริยาบทในดวงตราประทับนั่งห้อยพระบาทขวาบนแท่นพระอาสน์	 เพื่อคอยสอดส่อง 
และพิจารณาถึงความทุกข์	 -	 สุข	 ของประชากรในด้านการเกษตร	 พระหัตถ์ขวาก�าลังหลั่งน�้าทิพย์ 
เพื่อยังความเจริญให้แก่พืชพันธุ ์ธัญญาหารจะได้เจริญงอกงามและอุดมสมบูรณ์	 พระหัตถ์ซ้าย 
ประทานพรเพื่อให้กิจการต่าง	 ๆ	 ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 ส่วนพระพักตร์เต็มไปด้วยพระเมตตาที่จะให ้
ความเป็นธรรม	และการช่วยเหลือแก่ประชากรเกษตรทั้งปวง

	 2.	 ลวดลายไทยรูปปลายรวงข้าว	 6	 ต้น	 ประกอบอยู ่ทั้งสองด้านของซุ ้มเรือนแก้ว	 
หมายความว่า	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ประกอบด้วยหน่วยงานใหญ่ๆ	 ซึ่งเรียกว่ากอง	 
6	หน่วยงาน	หรือกอง	 และต้นข้าว	 ทั้ง	 6	 ต้น	 ได้รับน�้าทิพย์จากพระพิรุณ	 จนเจริญงอกงามแตกช่อ 
แตกรวงเป็นเมล็ดข้าวพร้อมที่จะขยายกระจายพันธุ์ต่อไป	 เช่นเดียวกับกองทั้ง	 6	 กอง	 ซึ่งแต่ละกอง 
ย่อมแตกแยกออกเป็นหน่วยงานต่าง	 ๆ	 คอยให้ความรู ้และให้การช่วยเหลือในแต่ละด้านของ 
การเกษตรแก่ประชากรไทย	อันยังความเจริญให้แก่ประเทศชาติสืบไป

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

	 4.	 ตัวหนังสือ	 “สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร”	 เพ่ือแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของ 
ส่วนราชการนี้
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	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาการเกษตร 
ของประเทศ	 เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 จึงได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อสานต่อนโยบายเดิมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดความต่อเนื่อง 
โดยยึดหลัก	3	ต.	ได้แก่	“ต่อ”	คือ	น�านโยบายเดิมที่ท�าได้ผลดีอยู่แล้ว	มาขยายผลให้ครอบคลุม	ทั่วทั้งประเทศ	 
“เติม”	คือ	งานที่ท�าอยู่แล้วควรจะเพิ่มเติมอะไรที่จ�าเป็นเข้าไปเพื่อให้ได้ผลการด�าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น	และ	“แต่ง”	 
คือ	การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการที่ยังไม่ดีไปต่อไม่ได้	ให้เกิดความเหมาะสมและมีการบูรณาการกันดียิ่งขึ้น	

	 การด�าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จะให้ความส�าคัญกับการบูรณาการภายในกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	 และภายนอกกับกระทรวง	 กรม	ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคมต่าง	 ๆ	 ในการขับเคลื่อน 
งานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรให้มากขึ้น	โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนงาน 
นโยบายส�าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด	 ที่เรียกว่า	 Chief	 of	 Operation	 และคณะท�างาน 
ปฏิบัติการระดับอ�าเภอ	 Operation	 Team	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ	 การด�าเนินงานที่เป็น	 Agenda	 และ	 
Area	Based	ในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอย่างเป็นเอกภาพ	โดยขอให้หน่วยงานต่าง	ๆ	ร่วมกันปฏิบัติงาน 
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม	 มีความชัดเจน	 ตรวจสอบได้	 ค�านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก	 โดยมีค�าตอบ 
ในทกุกจิกรรมทีท่�าว่าเกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร	ซึง่ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ถอืเป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิ 
ส�าคัญในการร่วมขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการจัดท�าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย	 แผนพัฒนาการเกษตร	 มาตรการด้านการเกษตร	 และการจัดท�างบประมาณในภาพของกระทรวง	 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการตามนโยบายเพื่อผลักดันให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

	 ในโอกาสนี	้ผมขอขอบคณุ	ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรทกุท่าน	ทีมุ่่งมัน่ 
ทุม่เทสรรพก�าลงัในการท�างาน	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ	และขออ�านวยพรให้ทกุคน 
มกี�าลงักาย	ก�าลงัสติปัญญาทีแ่ขง็แกร่งอันจะน�าไปสูก่ารปฏิบตังิานเพือ่บรรลวิุสยัทศัน์การเป็นองค์กรชีน้�าในการ 
พัฒนาและจัดท�ายุทธศาสตร์เกษตรของประเทศ	ไปสู่การบริหารจัดการ	เพื่อความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

(นายกฤษฎา บุญราช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาร

นายกฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 การด�าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกร	 ในเร่ืองของ 
การผลิตและการตลาด	 พัฒนาการเกษตรไปสู่ความย่ังยืน	 มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สินค้าเกษตรด้วยการลดต้นทุน	 เพิ่มผลผลิต	 และพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับ 
ความต้องการของตลาด	ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	มีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนข้อมูล 
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรในทุกมิติ	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสถานการณ์การผลิต	 การพยากรณ์ผลผลิต	 
ต้นทุน	 ราคา	 และรายได้เกษตรกร	 ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญที่ท�าให้ทราบถึงทิศทางและสถานการณ ์
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของภาคเกษตรไทย	 น�าไปสู่	 การก�าหนดนโยบาย	 มาตรการ 
และแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ละชนิด	 ซ่ึงเป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงานใน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ในการวางแผนการผลิต

	 ในโอกาสนี้	 ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร	 และบุคลากรของส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรด้วยความจริงใจ	 ขอขอบคุณในความตั้งใจ	 และมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ 
อย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศในการขับเคล่ือนและพัฒนาภาค 
การเกษตรต่อไป

(นายลักษณ์ วจนานวัช) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาร

นายลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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		 ปี	2560	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ก�าหนดให้เป็น	“ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตร 
สู่ความยั่งยืน”	 ผ่านด�าเนินงานตามนโยบายท่ีส�าคัญ	 เช่น	 การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร	 การส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่	 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม	 
(Zoning	 by	 Agri-Map)	 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	 การขับเคลื่อนธนาคารสินค้าเกษตร	 
การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์	 ตลอดจนการบริหารจัดการน�้าและระบบส่งกระจายน�้า 
ให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพ	 เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายในการลดต้นทุน	 เพิ่มศักยภาพการผลิต	 
และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

	 นอกจากนี้	 สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องด�าเนินการอย่าง 
ต่อเน่ืองต่อไป	 คือ	 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านบริหารจัดการสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจ	 
แบบครบวงจร	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรผ่านการเช่ือมโยงตลาด	 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิต	 รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร	 
ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 มีส่วนส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานจัดท�าและเผยแพร ่
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่ส�าคัญส�าหรับการตัดสินใจของเกษตรกรและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง	 
ยังเป็นหน่วยจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบับที่	 12	 (ปี	 2560	 -	 2564)	 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ	 20	 ปี	 รวมท้ังการจัดท�าแผนงาน 
และงบประมาณภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลือ่นแผนงานโครงการตามยทุธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่	Smart	Farmer	และมีรายได้เพิ่มขึ้น	

	 ท้ายสุดนี้	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายท่ีทุกท่านนับถือ	 ได้โปรด 
ดลบันดาลประทานพรให้คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกท่าน	 
จงประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพกายและใจท่ีเข้มแข็ง	 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 
เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และภาคการเกษตรของประเทศต่อไป

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาร

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร6



	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีภารกิจส�าคัญ	 
ในการเสนอแนะนโยบาย	 และจัดท�ายุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	 ความร่วมมือ	 
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร	 ติดตามและ 
ประเมินผลโครงการที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จัดท�าและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	 
ด้วยวิสัยทัศน์	 “องค์กรช้ีน�าในการพัฒนาและจัดท�ายุทธศาสตร์เกษตรของประเทศ	 ไปสู่การบริหารจัดการ	 
เพื่อความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	
	 ที่ผ่านมา	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจอย่างรอบด้าน	 รวมถึงเป็น 
หน่วยงานหลักในการจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	รวมทั้งการเดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	 
ของรัฐบาล	 ด้วยการปฏิรูปภาคเกษตรให้เกษตรกรเป็น	 Smart	 Farmer	 ด้วยการน�านวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการส�ารวจและจัดท�าข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	 การช่วยเกษตรกรรู้จักวางแผน 
การผลิตด้วยตนเอง	และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน	
	 ส�าหรับปี	 2561	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะยังคงเดินหน้าภารกิจส�าคัญ	 เพื่อพัฒนา 
พื้นที่การเกษตรและเกษตรกรไทย	 โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชา	 และการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เน้นการ 
บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และหน่วยงานภาคีอ่ืน	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้เป็น	 Smart	 Officer	 มีสมรรถนะสูง	 มีอุดมการณ์	 รอบรู้ในงานของตน	 
และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา	
	 ท้ายสุดนี้	 ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกท่าน	 
ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานจนภารกิจส�าเร็จลุล่วงมาด้วยดีตลอด	 และขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 
และเอกชน	สถาบันการศึกษา	ตลอดจนเกษตรกรที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรตลอดมา	ซ่ึงจะเป็นก�าลังใจส�าคัญให้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังคงเดินหน้า	และ 
ตั้งใจปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ภาคเกษตรไทยเติบโต	แข่งขันได้	และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป	

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สาร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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คณะผู้บริหาร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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คณะผู้บริหาร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการ
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นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการ 

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
รองเลขาธิการ

คณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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คณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลาง

นางศศิญา ปานตั้น
สํานักงานเลขานุการกรม

นางประนาถ พิพิธกุล
ศูนย์ประเมินผล

นายพลเชษฐ์ ตราโช
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

นายสมมาตร ยิ่งยวด
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

นายวินิต อธิสุข
กองเศรษฐกจิการเกษตรระหว่างประเทศ

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 11



คณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

นางสาวนงนุช ดีแท้
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

นายบุญลาภ โสวัณณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

- ว่าง -
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

นายสุธรรม ธรรมปาโล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

- ว่าง -
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

นายฉัตรชัย เต้าทอง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

นายชีวิต เม่งเอียด
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

นายธรณิศร กลิ่นภักดี
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
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คณะผู้เชี่ยวชาญส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร

นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช
ด้านประเมนิผลการพฒันาการเกษตร

นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร

นายเสกสรร ศิริกุล
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท

ว่าง
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร

ว่าง
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

ระหว่างประเทศ

นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นายเปรมชัย เกตุส�าเภา
ด้านสารสนเทศการเกษตร

นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
ด้านตรวจสอบภายใน

ว่าง
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
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พันธกิจ
	 1.		 เสนอแนะนโยบายและจดัท�ายทุธศาสตร์	แผนพัฒนา	และมาตรการทางการเกษตร	รวมท้ังจดั

ท�าท่าท	ีและร่วมเจรจาการค้าสนิค้าเกษตรและความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ

	 2.		 ศกึษา	วเิคราะห์	วจิยัด้านเศรษฐกจิการเกษตร	จัดท�ารายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการเกษตร	
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

	 3.		 ติดตามและประเมินผลแผนงาน	/	โครงการที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 4.		 จัดท�าและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

วิสัยทัศน์

“	องค์กรชี้น�ำในกำรพัฒนำ 
	 และจัดท�ำยุทธศำสตร์เกษตร 
	 ของประเทศไปสู่กำรบริหำรจัดกำร	
	 เพื่อควำมมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	”

รายงานประจ�าปี 2560
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เป้าประสงค์

	 “	องค์กรมีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์เกษตร
	 	 และข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร	
	 	 เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของประเทศ”

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.	 จัดท�ายุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและน�าไปสู่การปฏิบัติ
2.	 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
3.	 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร

ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ (OAE)2

 “ O Openness	 =	 การเปิดกว้าง
 A Awakening	 =	 การตื่นตัวและตื่นรู้
 E Effectiveness	 =	 การมีประสิทธิผล	”

 “ O Ownership =	 มีความเป็นเจ้าของ
 A Accountability  = ความรับผิดชอบ
 E Ethics	 =	 จริยธรรมและคุณธรรม	”

รายงานประจ�าปี 2560
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อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย	มาตรการ	และวางแผน
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 รวมทั้งจัดท�าและให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้อง	 
รวดเร็ว	 และทั่วถึง	 โดยศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	 ติดตามและประเมินผล	 เพื่อให ้
การเกษตรของประเทศ	 มีความพร้อมส�าหรับการแข่งขันในตลาดโลกและเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจการเกษตรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 เสนอแนะนโยบาย	 มาตรการ	 และจัดท�า 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 รวมท้ังวิเคราะห์แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณ 
ของกระทรวง

	 3.	 ศึกษาและวิจัยระบบเศรษฐกิจ	การผลิต	การตลาด	ระบบการจัดฟาร์ม	การท�าธุรกิจเกษตร	
ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร

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

	 5.	 ศกึษา	วเิคราะห์	ตดิตาม	และประเมนิผลความก้าวหน้า	ความส�าเร็จ	ตลอดจนผลกระทบของ	
การด�าเนินงานตามมาตรการ	แผนงาน	โครงการ	และงบประมาณด้านการเกษตร

	 6.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 เสนอแนะนโยบาย 
และท่าทีในการเจรจาทางด้านการค้าและด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	ภายใต้
กรอบทวิภาคี	พหุภาคี	อนุภูมิภาค	และภูมิภาค	ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงนาม 
ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศต่อภาคการเกษตรของไทย	 รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย 
และจัดท�ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกษตรต่างประเทศ

	 7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน	 หรือตามที ่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส�านักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

	 1.	 ปฏิบัติงานสารบรรณของส�านักงาน
	 2.	 ด�าเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอ�านวยการและงานเลขานุการของส�านักงาน
	 3.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และประสานการจัดท�าแผนงาน	โครงการ	แผนปฏิบัติงาน	และงบประมาณ	

รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส�านักงาน
	 4.	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 การบริหารงบประมาณ	 การพัสดุ	 อาคารสถานที ่

และยานพาหนะของส�านักงาน
	 5.	 บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน	 รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 

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

งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา	 งานคดีปกครอง	 และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�านาจ
หน้าที่ของส�านักงาน

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

มอบหมาย
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กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
Agricultural Development Policy and Planning Division

	 1.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร	 รวมทั้งวิเคราะห์	 และเสนอแนะ
นโยบาย	มาตรการ	และจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

	 2.	 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ	รวมทั้งจัดท�าแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ	และแผนพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ

	 3.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดท�างบประมาณ	 รวมทั้งวิเคราะห์	 
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ	 จัดท�าแผนงานและโครงการ	 ตลอดจนประมวลผลการ 
ด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง

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

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

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย
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กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
International Agricultural Economics Division

	 1.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	 นโยบายเกษตรต่างประเทศ	 ตลอดจน 
ข้อตกลงและเง่ือนไขทางด้านการค้าสินค้า	 และการลงทุนภาคเกษตร	 การเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรความมั่นคงด้านอาหาร	 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ	ทั้งระดับทวิภาคี	พหุภาคี	และองค์การระหว่างประเทศ	

	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและ 
การลงทุนภาคเกษตร	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร	 ความมั่นคง 
ด้านอาหารและความร่วมมอืทางเศรษฐกจิการเกษตรระหว่างประเทศ	ภายใต้กรอบการค้าเสรี	 
ข้อตกลงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

	 3.	 เสนอแนะนโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ
	 4.	 ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณี	 และวิเคราะห์ผลกระทบ	 เพื่อเสนอแนะแนวทาง	 

และมาตรการรองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ	 รวมทั้งมาตรการเยียวยา	 อันเนื่องมาจาก 
การปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศ	 ตลอดจนประสานการด�าเนินงาน	 
และติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น

	 5.	 ท�าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการส�ารองข้าวฉุกเฉิน
	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย
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ศูนย์ประเมินผล
Center for Project and Programme Evaluation

	 1.	 ศึกษา	 พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล	 รวมทั้งให ้ค�าปรึกษาด้าน 
การติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง

	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และด�าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน	 ตลอดจน 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ	 แผนงาน	
และโครงการต่างๆ	ของกระทรวง	รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

	 3.	 ศึกษา	 วิ เคราะห ์ 	 และด�า เนินการประเมินผลความส�า เร็จและผลกระทบของ 
การด�าเนินงานตามมาตรการ	แผนงาน	โครงการต่างๆ	ของกระทรวง	รวมทั้งโครงการเงินกู ้
และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

	 4.	 เสนอผลการติดตาม	 ผลการประเมิน	 และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารคณะกรรมการ	 
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 คณะกรรมการอื่น	 ๆ	 และหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง

	 5.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย
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ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Center of Agricultural Information

	 1.	 ศึกษา	 วิจัยและพัฒนา	 วางแผน	และจัดท�าข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต	การใช้ปัจจัย
การผลิต	 และต้นทุนการผลิตของพืช	 ปศุสัตว์	 ประมง	 ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	
รวมทั้ง	วิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร	รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตสินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบต่อด้านการเกษตร

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

	 4.	 ศึกษา	 ก�าหนดวิธีการ	 และจัดท�าทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการใน 
ด้านการเกษตร

	 5.	 ศึกษา	พฒันา	และจดัวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร	ระบบการเชือ่มโยงเครอืข่าย	การสือ่สาร
ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์	รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ 
มอบหมาย
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12
Regional Offices of Agriculture Economics 1-12

	 1.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และจัดท�าข้อมูลการเกษตร	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และรายงานผลการติดตาม	 ผลการประเมินความส�าเร็จ	 และผลกระทบ 

ของการด�าเนินงานตามมาตรการ	แผนงาน	โครงการต่างๆ
	 3.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ส�าคัญในระดับท้องถิ่น
	 4.	 ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับ

กระทรวงท่ีน�าไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค	 รวมทั้งให้ความเห็น 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
ระดับพื้นที่

	 5.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย
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ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
Bureau of Agricultural Economic Research

	 1.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร	
	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มในเชิงเศรษฐกิจ	
	 3.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัยแนวทางการแปรรูปสินค้าเกษตรและการท�าธุรกิจของสถาบัน

เกษตรกร
	 4.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร	
	 5.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัยผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในฐานะ 

เป็นปัจจัยการผลิต
	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย
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ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
Agricultural Economic Operation Center

	 1.	 พฒันาและวเิคราะห์นโยบายการเกษตรทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิมหภาค	และเศรษฐกจิการเกษตร	 
โดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

	 2.	 เสนอแนะ	และออกแบบนโยบาย	แผน	และมาตรการเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค	 
โดยสร้างเครือข่ายเพื่อประสานการออกแบบนโยบายทางการเกษตรกับองค์กรภายใน 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	รวมถึงภาครัฐและเอกชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

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

	 4.	 พฒันาแบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาค	ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกจิ	และน�าไปประยกุต์ 
ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 5.	 จัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค	 และเศรษฐกิจการเกษตร	 ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ	และเสนอในเชิงนโยบาย 
ต่อส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 6.	 ประชาสัมพันธ์	 และจัดท�าสื่อในทุกรูปแบบ	 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล	 สถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเกษตร	ผลการประมาณการเศรษฐกจิการเกษตร	และผลการศกึษาวเิคราะห์เชิงนโยบาย 
ทีเ่กีย่วข้องกับเศรษฐกจิ	เพือ่สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องต่อสาธารณชน	และองค์กรหรอืสถาบัน 
ที่ท�าหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย

	 7.	 ส่งเสรมิให้มเีวทแีลกเปลีย่นความรู	้และความคดิเหน็ในประเด็นทางเศรษฐกจิการเกษตร	และ 
การด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิการเกษตรทีส่�าคญั	ในระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผูส้นใจ 
โดยทั่วไป

	 8.	 ปฏิบตังิานร่วมกนัหรอืสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	หรอืตามทีไ่ด้รบั 
มอบหมาย
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โครงสร้างส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
The Organization Structure of the Office of Agricultural Economics

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit

ส�านักงาน
เลขานุการกรม

Office of 
the Secretary

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร

Agricultural 
Development Policy 

and Planning 
Division

ส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1 -9, 

10 - 12*
Regional Offices 

of Agriculture 
Economics 1 - 9, 

10 - 12*

กองเศรษฐกิจ
การเกษตร

ระหว่างประเทศ
International 
Agricultural 

Economics Division

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร
Bureau of 

Agricultural 
Economic 
Research

ศูนย์ประเมินผล
Center for Project 
and Programme 

Evaluation

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร
Center of 

Agricultural 
Information

ศูนย์ปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการเกษตร *

Agricultural 
Economic 

Operation Center*

* ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 - 12 และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน
* Unofficial Organization
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ประจ�าป ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2560	มีการประเมิน	5	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 1.	 องค์ประกอบที	่1	 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน

	 	 	 (Functional	base)	

	 2.	 องค์ประกอบที	่2	 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์	

	 	 	 แนวทางปฏิรูปภาครัฐ	นโยบายเร่งด่วน	หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

	 	 	 เป็นพิเศษ	หรือ	การบูรณาการการท�างานด้วยกันหลายหน่วยงาน	

	 	 	 (Agenda	base)	

	 3.	 องค์ประกอบที	่3	 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่	/	ท้องถิ่น	

	 	 	 ภูมิภาค	จังหวัด	กลุ่มจังหวัด	(สศก.	ไม่มีตัวชี้วัดตามองค์ประกอบนี้)

	 4.	 องค์ประกอบที	่4	 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร

	 	 	 จัดการระบบงานฯ	(Innovation	base)	

	 5.	 องค์ประกอบที	่5	 ศักยภาพในการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี
	 	 	 (Potential	base)	

	 การประเมินผลแบ่งเป็น	 2	 รอบ	 คือ	 รอบที่	 1	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2559	 ถึงวันที่	 31	 
มีนาคม	 2560	 และรอบที่ 	 2	 ตั้งแต ่ วันที่ 	 1	 เมษายน	 2560	 ถึงวันที่ 	 30	 กันยายน	 2560	 
ซึ่งผลการปฏิบัติราชการของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในรอบปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 
มีผลการด�าเนินงานและผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ	ดังนี	้
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 1. ผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําป ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้

รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน เป้าหมาย ผลดําเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 Functional base

1.	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	(GDP	ภาคการเกษตร)

1.38
ล้านล้านบาท
(มูลค่า	GDP

ภาคเกษตร	ป	ี2559)

1.39
ล้านล้านบาท

n เติบโตร้อยละ	3	จากปีก่อน
n มีแผนผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนฯ	12	ให้	GDP	ขยายตัว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	3

n เติบโตประมาณร้อยละ	2.5	-	3.5		
จากปีก่อนหรือเติบโตเฉลี่ย	 
ร้อยละ	3	จากปีก่อน

n มีแผนผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนฯ	12	ให้	GDP	ขยายตัว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	3

2.	รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน	(บาทต่อครัวเรือนต่อปี)

150,634	บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี

157,373	บาท	 
ต่อครัวเรือนต่อปี

ไม่มีการประเมิน -

3.	จ�านวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ	์
			ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศถูกน�าไปใช้ประโยชน์	(เรื่อง)

4	เรื่อง 4	เรื่อง 9	เรื่อง 9	เรื่อง

4.	แผนการพัฒนาการเชื่อมฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย

ไม่มีการประเมิน - n ออกแบบการเชื่อมระบบฐาน
ข้อมูลระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	และกระทรวงมหาดไทย 
ได้แล้วเสร็จ

n ออกแบบการเชื่อมระบบฐาน
ข้อมูลระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	และกระทรวงมหาดไทย 
ได้แล้วเสร็จ

5.	ประเมินผลความส�าเร็จตามแผนพัฒนาการเกษตรป	ี2555	-	2559

ไม่มีการประเมิน - n จัดท�ารายงานประเมินผล 
ความส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการเกษตรป	ี2555	-	2559	 
แล้วเสร็จ	โดยให้มีการวิเคราะห ์
ผลส�าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร	์ 
รวมทั้ง	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง	เพื่อใช้จัดท�า 
แผนงานในครั้งต่อไป

n จัดท�ารายงานประเมินผล 
ความส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการเกษตรปี	2555	-	2559	
แล้วเสร็จ	โดยให้มีการวิเคราะห ์
ผลส�าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร	์ 
รวมทั้ง	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง	เพื่อใช้จัดท�า 
แผนงานในครั้งต่อไป

องค์ประกอบที่ 2 Agenda base

1.	ผลการด�าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

	1.1	ผลการด�าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ลดต้นทุนการผลิต	 
จากปีก่อนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	5	 
ในทุกแปลง	 

(76	แปลง	76	จังหวัด)

ร้อยละ	100	 
ลดต้นทุนการผลิต

จากปีก่อนไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	5	 
ในทุกแปลง	

(76	แปลง	76	จังหวัด)

รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ในทุกแปลง	

(76	แปลง	76	จังหวัด)

ร้อยละ	100	
รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ในทุกแปลง	 
(76	แปลง	76	จังหวัด)
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รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน เป้าหมาย ผลดําเนินงาน

	1.2	ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ	่400	แปลงที่ขยายใหม่	 
ในปี	2560	เทียบกับเป้าหมายตามแผน

ร้อยละ	70 ร้อยละ	70 ร้อยละ	70 ร้อยละ	100

2.	การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

	2.1	ร้อยละการด�าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 ร้อยละ	100

	2.2	ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต่อสถานการณ์

ร้อยละ	100
ชี้แจงประเด็นข่าว
ภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด

ไม่มีประเด็นชี้แจง ร้อยละ	100
ชี้แจงประเด็นข่าว

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ร้อยละ	100
(ชี้แจงประเด็นข่าว	3	เรื่อง	 

จากทั้งหมด	3	เรื่อง	 
ตามเกณฑ์ก�าหนด)

องค์ประกอบ 4 Innovation base

1.	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

ร้อยละ	45 ร้อยละ	29.45 ร้อยละ	80 ร้อยละ	69.64

2.	แอปพลิเคชั่น	“กระดานเศรษฐี	:	เกษตรกรมีโอกาส”	หรือ	OAE	RCMO

50	คะแนน 71	คะแนน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

(WINNER)	 
TICTA	2016	 

ประเภทซอฟต์แวร์
หน่วยงานรัฐบาล
และได้เป็นตัวแทน

ประเทศไทย	เข้าร่วม
ประกวด	APICTA	

Awards	2016	หรือ
การประกวดผลงาน

ซอฟต์แวร์ระดับเอเชีย	
ณ	กรุงไทเป	ไต้หวัน	

ต่อไป

ไม่มีการประเมิน -

3.	การจัดท�าแบบประเมินผลการฝึกอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

ไม่มีการประเมิน - 50	คะแนน 80	คะแนน

องค์ประกอบ 5 Potential base

1.	การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ	100 ด�าเนินการตามแผนฯ	
ถึงเดือน	ก.พ.	60	

ได้ครบถ้วน	 
ร้อยละ	100	

ร้อยละ	100 ด�าเนินการตามแผนฯ	
ถึง	31	ก.ค.	60	

ได้ครบถ้วน	ร้อยละ	100
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 2. สรปุผลการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิติัราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

	 	 1)	 สรุปผลการประเมินภาพรวมของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในรอบการ 
ประเมินที่	 1	 และรอบการประเมินที่	 2	 (เป็นผลการประเมินตนเอง)	 อยู่ใน	 “ระดับมาตรฐาน”	 คือ	 
เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย	 ไม่ครบทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน	 
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต�า่กว่าเป้าหมาย	

	 	 2)	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่	 1	องค์ประกอบที่	 2	 
และองค์ประกอบท่ี	 5	 “สูงกว่าเป้าหมาย”	 ส่วนองค์ประกอบที่	 4	 ประกอบด้วย	 2	 ตัวชี้วัด	 คือ	 
1)	ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ซึ่ง	 “ไม่ผ่านการประเมิน”	และ	2)	ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการบรหิารจัดการและพฒันานวตักรรม	ซึง่	“ผ่านการประเมนิ”	ท�าให้องค์ประกอบที	่4	ผลการประเมนิ	 
“เป็นไปตามเป้าหมาย”
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

  

(หน่วย	:	บาท)

รายได ้

	 รายได้จากงบประมาณ	 	1,443,008,344.21	

	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 	3,431,500.30	

	 รายได้อื่น	 	318,430.00	

รวมรายได ้   1,446,758,274.51 

  

ค่าใช้จ่าย 

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	391,995,666.03	

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 	156,226,146.07	

	 ค่าตอบแทน	 	9,356,795.00	

	 ค่าใช้สอย	 	166,282,087.92	

	 ค่าวัสดุ	 	16,203,195.11	

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	13,082,649.69	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	42,438,551.74	

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 	580,031,500.00	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	830,632.97	

รวมค่าใช้จ่าย  1,376,447,224.53 

รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ  70,311,049.98 
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 

	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

สินทรัพย ์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	6,625,762.75	

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 	23,250,451.67	

	 	 วัสดุคงเหลือ	 	2,158,830.86	

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	7,139.05	

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  32,042,184.33 

   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 	335,847,087.14	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 	-	

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  335,847,087.14 

รวมสินทรัพย ์  367,889,271.47 
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 

	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

หนี้สิน  

 หนี้สินหมุนเวียน 

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 	8,674,754.22	

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 	1,032,939.73	

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  9,707,693.95 

   

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 	1,150,000.00	

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	403,337.73	

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,553,337.73 

รวมหนี้สิน   11,261,031.68 

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน  356,628,239.79 

   

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน 

	 	 ทุน	 	280,717,475.29	

	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	75,910,764.50	

  รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน  356,628,239.79
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ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	มภีำรกจิในกำรเสนอแนะนโยบำย	 
จัดท�ำยุทธศำสตร์	 แผนพัฒนำ	 และมำตรกำรทำงกำรเกษตร 
ให ้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และทรัพยำกรของประเทศ	 
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์	 คือ	 ภำคกำรเกษตรของประเทศ 
เจริญเติบโตและเกษตรกรมีควำมผำสุก	 โดยภำรกิจหลัก 
ด้ำนนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	 ได้แก่	 กำรจัดท�ำภำวะ 
เศรษฐกิจกำรเกษตร	 กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ�ำป ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กำรขับเคลื่อน 
นโยบำยเกษตรอินทรีย์	 กำรศึกษำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร	 
กำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้ำเกษตรท่ีส�ำคัญ	 
รวมถึงยุทธศำสตร ์ด ้ำนกำรเกษตรท่ีเ ก่ียวข ้องท้ังในและ 
ต่ำงประเทศ	โดยในป	ี2560	มีผลงำนเด่น	9	เรื่อง	ดังนี้

ด้านนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการเกษตร
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1. การวิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 
 และแนวโน้มปี 2561 

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้วิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
ในแต่ละปีและแนวโน้มในปีถัดไป	 เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายส�าหรับ 
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป	 โดยผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรในป	ี2560	และแนวโน้มป	ี2561	มีรายละเอียด	ดังนี้

1.1 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2560
	 การวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในแต่ละปี	 จะพิจารณาจาก 
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรท่ีส�าคัญ	 คือ	 ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร	 ซึ่งประกอบด้วย	 ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร	 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรขายได้	 และดัชนีรายได้เกษตรกร	 โดยในปี	 2560	 
มีรายละเอียด	ดังนี้
 n	 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร	 ในปี	 2560	 อยู่ที่ระดับ	 130.8	 สูงกว่าปี	 2559	 ซึ่งอยู่ที่ระดับ	 
122.6	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 6.7	 โดยดัชนีผลผลิตในหมวดพืชผล	 หมวดปศุสัตว์	 และหมวดประมง	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.5	4.9	และ	2.2	ตามล�าดับ
 n	 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้	ในปี	2560	อยู่ที่ระดับ	136.9	ลดลงจากป	ี2559	
ซึ่งอยู่ที่ระดับ	140.6	หรือลดลงร้อยละ	2.7	โดยดัชนีราคาในหมวดพืชผล	หมวดปศุสัตว์	ลดลงร้อยละ	1.8	
และ	6.9	ตามล�าดับ	ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.9
 n	 ดัชนีรายได้เกษตรกร	 ในปี	 2560	 อยู ่ที่ระดับ	 179.1	 เพิ่มข้ึนจากปี	 2559	 ซ่ึงอยู ่ที่ 
ระดับ	 172.4	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.9	 โดยดัชนีรายได้เกษตรกรในหมวดพืชผล	 หมวดประมง	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	5.5	และ	5.6	ตามล�าดับ	ขณะที่ดัชนีรายได้หมวดปศุสัตว์	ลดลงร้อยละ	7.0

การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ
ค่าดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ)2559 2560*
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 122.6 130.8 6.7

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ 140.6 136.9 -2.7

ดัชนีรายได้เกษตรกร 172.4 179.1 3.9

ที่มา:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ:	*	ข้อมูลเบื้องต้น	ณ	เดือนธันวาคม	2560	
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1.2 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยสาขาพืช	 
ขยายตัวร้อยละ	 6.8	 สาขาปศุสัตว์	 ขยายตัวร้อยละ	 2.0	 สาขาประมง	 ขยายตัวร้อยละ	 2.2	 สาขา 
บริการทางการเกษตร	 ขยายตัวร้อยละ	 4.7	 และสาขาป่าไม้	 ขยายตัวร้อยละ	 2.3	 มีปัจจัยบวกและ 
ปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตดังนี้

 ปัจจัยบวก
 n	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนดให้ปี	 2560	 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐาน 
การเกษตรสู่ความยั่งยืน	 (Changing	 Towards	 Smart	 Agriculture)	 โดยเน้นการบูรณาการงานใน	 
13	 นโยบายหลัก	 ได้แก่	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 ระบบส่งเสริมเกษตร 
แบบแปลงใหญ่	 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก	 การพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสูม่าตรฐาน	เกษตรอนิทรย์ี	เกษตรทฤษฎใีหม่	ธนาคารสินค้าเกษตร	การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแขง็	
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	 การยึดคืนที่ดิน	 ส.ป.ก.	 ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง/ยุวเกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 
Farmer/Young	 Smart	 Farmer)	 และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต้นแบบ	 (Smart	 Officer)	 เพื่อสร้างแรง 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอย่างต่อเน่ือง	 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมทั้งการน�า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้	 ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต	 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มี 
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 n	 สภาพอากาศและปริมาณน�้าเอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากกว่าปี	 2559	 โดย
ปริมาณน�้าใช้การได้ในอ่างเก็บน�้าท่ีส�าคัญมีเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด	 โดยเฉพาะ 
การผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ ่มน�้าเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่เพิ่มขึ้น 
อย่างมากประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออ�านวยในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ	 ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต 
ของพืชไร่และการติดดอกออกผลของผลไม้หลายชนิด
 n	 เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น	 อาทิ	 อาเซียน	 ประเทศญี่ปุ่น	 จีน	 สหรัฐอเมริกา	 
และสหภาพยุโรป	ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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 ปัจจัยลบ
 n	 ช่วงเดือนธันวาคม	 2559	 –	 มกราคม	 2560	 หลาย 
จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้	 อาทิ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 สุราษฎร์ธานี	
และพัทลุง	 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 และกุ้งขาว 
แวนนาไม	 ที่ส�าคัญของประเทศ	 ประสบปัญหาน�้าท่วมอย่างรุนแรง	
ท�าให้ผลผลิตยางพาราและกุ้งขาวแวนนาไม	 ในไตรมาสแรกของ 
ปี	2560	มีแนวโน้มลดลง
 n	 ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม	 2560	 
และช่วงเดือนกันยายน	 2560	 หลายจังหวัดในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	 อาทิ	 จังหวัดสกลนคร	 นครพนม	บึงกาฬ	 และกาฬสินธุ์	 
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวนาปีที่ส�าคัญ	 ได้รับอิทธิพลจาก 
พายุเซินกาและทกซูรี	 ส่งผลให้มีฝนตกหนักต่อเน่ือง	 ก่อให้เกิด 
ปัญหาน�้าท่วมท่ีมีความรุนแรงค่อนข้างมาก	 ท�าให้ผลผลิตข้าวนาป ี
บางส่วนที่จะออกสู ่ตลาดในช่วงไตรมาส	 4	 ปี	 2560	 ได้รับ 
ความเสียหาย
 n	 ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม	 2560	
หลายพ้ืนท่ีในภาคใต้ประสบปัญหาน�้าท่วม	 เนื่องจากฝนตกหนัก 
ต ่อเนื่องหลายวันจากร ่องมรสุม	 ก ่อให ้ เกิดน�้าท ่วมฉับพลัน	 
น�้าป่าไหลหลาก	 และน�้าท่วมขังในพื้นท่ีลุ่ม	 โดยเฉพาะในจังหวัด 
พัทลุง	 สงขลา	 นครศรีธรรมราช	 ตรัง	 สุราษฎร์ธานี	 ปัตตานี	 ยะลา	 
และนราธิวาส	 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 และ 
การท�าประมงที่ส�าคัญของประเทศ	 ท�าให ้ผลผลิตยางพารา	 
ปาล์มน�้ามัน	และประมงบางส่วนได้รับความเสียหาย
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1.3 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561
 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0  
โดย	 สาขาพืช	 ขยายตัวร้อยละ	 3.5	 –	 4.5	 สาขาปศุสัตว์	 ขยายตัวร้อยละ	 1.3	 –	 2.3	 สาขาประมง	 
ขยายตัวร้อยละ	 2.0	 –	 3.0	 สาขาบริการทางการเกษตร	 ขยายตัวร้อยละ	 2.0	 –	 3.0	 และสาขาป่าไม	้ 
ขยายตัวร้อยละ	1.5	–	2.5	โดยมีปัจจัยสนับสนุน	ดังนี้
 n	 การด�าเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่าง	 ๆ	 ที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่าง 
ต่อเน่ือง	โดยขยายผลให้ครอบคลมุทัง้ประเทศ	เพือ่สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัด้วยการลดต้นทนุ
เพิ่มผลผลิต	และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 n	 สภาพอากาศและปริมาณน�้ายังคงเอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร
 n	 เศรษฐกิจโลกในปี	 2561	 มีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง	 เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ของไทย

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
หน่วย: ร้อยละ

สาขา 2560 2561
ภาคเกษตร 5.3 3.0 – 4.0

	พืช 6.8 3.5	–	4.5
	ปศุสัตว์ 2.0 1.3	–	2.3
	ประมง 2.2 2.0	–	3.0
	บริการทางการเกษตร 4.7 2.0	–	3.0
	ป่าไม้ 2.3 1.5	–	2.5

ที่มา :	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส่วนวิเครำะห์และประมำณกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร
กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	
โทร.	0	2940	6487-8

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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2. การจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

	 การจดัท�าผลการด�าเนนิงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ภายใต้แผนงานตามพระราชบญัญติั 
การจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 เป็นงานที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายจาก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการด�าเนินการ	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ต่อผู้บริหารระดับสูง	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ส�านักเลขาธิการรัฐมนตรี	 รองนายกรัฐมนตรี 
ที่ก�ากับดูแล	 และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมท้ังได้น�าข้อมูลมาจัดท�าเป็นรายงาน	 “ผลการด�าเนินงานของรัฐบาล	 
(พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีปีท่ี	3)”	และรายงานประจ�าปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานทีส่�าคญัในรอบปีงบประมาณแก่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและผูส้นใจทัว่ไป	
	 ในปี	 2560	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้า 
การเกษตร	 เพื่อให้การปฏิรูปภาคการเกษตรกรรมครบวงจร	 ทั้งด้านประสิทธิภาพและด้านคุณภาพ	 
พร้อมระดมสรรพก�าลังในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าท่ีส่งผลต่อความเสียหายหรือรายได้ของ 
เกษตรกร	 ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล	 แบ่งเนื้อหาออกเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 ภารกิจเร่งด่วน	 
การปฏิรูปภาคการเกษตร	 และงานตามภารกิจพื้นฐาน	 จากการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้	

2.1  ภารกิจเร่งด่วน 
	 จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นท่ีภาคใต้	 ช่วงต้นปี	 2560	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
มีการท�างานร่วมกนัทกุฝ่าย	มกีารคาดการณ์และเตรยีมเคร่ืองมอื	/	เครือ่งสูบน�า้	ส่งผลให้ระบายน�า้ออกจาก 
พืน้ทีก่ารเกษตรได้ในเวลาอนัสัน้	ลดความเสยีหายได้มาก	เกษตรกรได้รับการเยียวยาตามระเบยีบกระทรวง 
การคลังและมติคณะรัฐมนตรี	รวม	3	โครงการ	จ�านวน	673,989	ราย	คิดเป็นวงเงิน	2,258.93	ล้านบาท	 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ	 
เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาน�้า 
เ ฉพาะหน ้ าที่ เ ช่ื อม โยงข ้ อมู ลกับ 
ทกุหน่วยงาน	มกีารคาดการณ์ทีแ่ม่นย�า	 
สั่งการ	 /	 แจ้งเตือน	 แก้ปัญหาไปยัง 
ทุกหน่วยงานในพื้นที่	 ลดความเส่ียง 
จากภัยพิบัติ	 ท�าให้เกษตรกรสามารถ 
ท� า ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ด ้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ 
สถานการณ์น�้า
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2.2  การปฏิรูปภาคการเกษตร 
	 มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกร	 สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร	 ลดต้นทุน 
การผลติ	เพ่ิมผลผลิต	และยกมาตรฐานคณุภาพสนิค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของผูบ้รโิภค	ปี	2560	 
มีผลการด�าเนินการ	อาทิ	

 1) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
อ�าเภอละ	 1	 ศูนย์	 รวม	 882	 ศูนย์	 และขยายผลเครือข่าย	 ศพก.	 10,533	 ศูนย์ย่อย	 ถ่ายทอดความรู้ 
ในการท�าเกษตรที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่	774,919	ราย	

 2) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันบริหารจัดการ 
และท�าการตลาด	ส่งผลให้สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีราคาสูงร่วมกันได้	แบ่งหน้าที่ท�าให้เกิด 
ความช�านาญเฉพาะด้าน	สนิค้าในกลุม่ยกระดบัเป็นสนิค้าตามการปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่แีละเหมาะสม	 
(Good	Agriculture	Practices:	GAP)	มีคุณภาพ	ความปลอดภัยตรงความต้องการของตลาด	ปัจจุบัน 
มีเกษตรแปลงใหญ่ทั้งประเทศ	2,635	แปลง	รวม	3.42	ล้านไร	่เกษตรกร	258,229	ราย	78	ชนิดสินค้า	 
โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประเมินผลการด�าเนินการจากกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	 เกษตรกรได้รับ 
การอบรมถ่ายทอดความรู้ใน	4	ด้าน	(การลดต้นทุน	การเพิ่มผลผลิต	การตลาด	และการบริหารจัดการ)	 
จ�านวน	 13,549	 ราย	 หลังเข้าร่วมโครงการ	 ร้อยละ	 66.09	 มีต้นทุนการผลิตลดลง	 ร้อยละ	 51.67	 
มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	 โดยเกษตรกรกลุ่มข้าว	 กลุ่มพืชไร่	 กลุ่มไม้ยืนต้น	 กลุ่มไม้ผล	 กลุ่มประมง	 
และกลุ่มปศุสัตว์มีรายได้เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	
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 3) การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรตามแผนทีก่ารเกษตรเชงิรกุ (Zoning by Agri - Map)  
ปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม/ลดความเสี่ยง	 สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน 
การผลิตได้รวม	157,701	ไร่	ในพื้นที่	68	จังหวัด	พัฒนา	Agri	–	Map	Mobile	หรือระบบแผนที่เกษตรกร 
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร์ทโฟนระบบ	Android	และระบบ	IOS	เพื่อให้เกษตรกร/ประชาชน	 
เข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร	 เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา	 ด�าเนินโครงการโคบาลบูรพา	 จ.สระแก้ว	 โดยปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว 
ในพื้นที่แล้ง	 พื้นท่ี	 100,000	 กว่าไร่	 ไปเลี้ยงโคเนื้อ	 ในปี	 2560	 เริ่มธนาคารโคเนื้อ	 30,000	 ตัว	 และ 
ธนาคารแพะ	32,000	ตัว	เกษตรกรมีรายได้กว่า	60,000	บาทต่อปี	

 4) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปี	 2560	 ด�าเนินการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้ 
สารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรย์ี	ส่งเสรมิเกษตรอนิทรีย์ในโรงเรียน	รณรงค์งดเผาฟางและตอซงัพชื	 
ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	 ให้ได้เครื่องหมายรับรอง 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	 (Q)	 อาทิ	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร	 
4,967	ราย	สร้างศูนย์ต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ	25	แห่ง	ผลิตปุ๋ยหมัก	2,892	ตัน	สนับสนุน 
ปัจจัยการผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์	 5,000	 ราย	 พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 
5,023	ราย	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้อินทรีย์	250	ราย	จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น�้าอินทรีย์	15	แห่ง	และส่งเสริมการผลิตหม่อนสดอินทรีย์	60	ราย
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 5) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกร	70,000	ราย	ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
ลดรายจ่าย	การประเมินผลจากกลุ่มตัวอย่าง	77	จังหวัด	1,810	ราย	พบว่า	หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ	 
เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายได้เฉลี่ยเดือนละ	 533	 บาท	 ลดต้นทุนการผลิต	 ลดการใช้สารเคมี	 
ใช้ปัจจัยการผลิตและใช้แรงงานของตนเองได้เฉลี่ยเดือนละ	556	บาท	การเคลื่อนย้ายแรงงานไปท�างาน 
ในเมืองลดลงร้อยละ	 1.47	 มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 จัดท�าบัญชีครัวเรือน	 
ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น	ส่งผลให้ครัวเรือนร้อยละ	18.38	สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นได้	 รวมทั้งมีการ 
วางแผนและด�าเนินการผลติในแปลงทีเ่ข้าร่วมโครงการสร้างรายได้สทุธเิพ่ิมขึน้	เฉลีย่เดือนละ	4,613	บาท	

 6) การพัฒนาแหล่งน�้า และระบบกระจายน�้า เพื่อท�าให้เกิดความมั่นคง	 ยั่งยืนในการท�า 
การเกษตร	 ในปี	 2560	 มีพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น	 0.777	 ล้านไร่	 เพิ่มความจุเก็บกักน�้า	 439.23	 
ล้านลูกบาศก์เมตร	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	2,750	บาทต่อไร่ต่อปี	

 7) การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ผิดกฎหมาย น�ามาจัดที่ดินท�ากินให้แก่เกษตรกรตามนโยบาย 
รัฐบาล	โดยด�าเนินการระยะแรก	ในปี	2560	จ�านวน	30,000	ไร่	แล้วเสร็จ	9,583	ไร่	ใน	5	จังหวัด	ได้แก่	 
จังหวัดสระแก้ว	 กาญจนบุรี	 ชลบุรี	 สุราษฎร์ธานี	 และนครราชสีมา	 มีเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท�ากินได้รับ 
การขออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในรูปแบบสถาบันเกษตรกร	 (สหกรณ์)	 แล้ว	 
1,040	ราย	ผ่านการจัดตั้งสหกรณ์	10	สหกรณ์	และมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	21,147	ไร่	นอกนั้น 
อยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจสอบ		
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2.3  งานตามภารกิจพื้นฐาน 
	 มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามภารกิจ	 กฎหมาย	 ที่ตอบสนองโครงการตามพระราชด�าริต่าง	 ๆ	 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	 และการให  ้
ความช่วยเหลือเกษตรกร	ประกอบด้วย	

 1) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดิน 
และน�้า	ส่งเสริมการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปัจจัยการผลิต	พัฒนาศูนย์ศึกษาฯ	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 
และพฒันาโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์	แหล่งให้ความรู	้ถ่ายทอด 
ความรู้ด้านปศุสัตว์	 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 ส่งเสริมประมงโรงเรียน	 รวมทั้ง 
การให้บรกิารคลนิกิเกษตรเคลือ่นท่ี	การเผยแพร่พระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช	 ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดองค์ความรู้	 ภูมิปัญญา	 จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง	 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	 การพัฒนาพื้นที่สูงแบบ 
โครงการหลวง	การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	

 2) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร	 
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน�าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	 40	 ฟาร์ม	 ผลิตพันธุ์สัตว์น�้าและ 
ปล่อยลงในแหล่งน�้าธรรมชาติ	 1,536.22	 ล้านตัว	 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา 
ที่ดินท�ากินของเกษตรกร	 การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	 การปรับปรุงคุณภาพดิน	 การฟื้นฟูและ 
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	 การรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	 การส่งเสริม 
การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

 3) การส่งเสริมการผลติสนิค้าเกษตร ของเกษตรกรในทกุด้าน	ทัง้ข้าว	พืช	ประมง	ปศุสตัว์	 
ให้มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 และมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด�าเนิน 

ธรุกิจในรปูแบบการจ�าหน่ายในระบบออนไลน์	เช่น	 
www.co-opclick.com	และ	www.ortorkor.com	 
เพือ่เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า	สร้างเครอืข่าย 
ด้านการตลาด	 และขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น	 
ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัย	 และนวัตกรรม 
ด้านการเกษตร	 เช่น	 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และคุณภาพของผลิตผลเกษตร	 การวิจัยด้านข้าว	 
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนบนพื้นที่สูง	 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกล 
การเกษตรต้นแบบ	การศกึษาค้นคว้าและวจัิยด้าน 
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ส่วนแผนงำนและงบประมำณ
กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	
โทร.	0	2940	6983

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

การเพาะเลี้ยงสัตว ์น�้าจืดและสัตว ์น�้าชายฝั ่ง	 
การวิจัยด้านประมง	การวิจัยด้านปศุสัตว์	การวิจัย 
พัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	 
และการผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 
ด้านการเกษตรสู ่การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด	 
รวมท้ังการเจรจาส่งออกและเจรจาเปิดตลาด 
ต่างประเทศ	 ได้แก่	 การเจรจาการเปิดตลาดไก่สด 
ไทยส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี	 การเจรจาเปิด 
ตลาดไข่ไก่ไปฮ่องกง	 สิงค์โปร์	 และสาธารณรัฐ 

เกาหลี	 การส่งออกสินค้าประมงไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย	 และสหรัฐเม็กซิโก	 ส�าหรับสหรัฐเม็กซิโกเจรจา 
ส่งออกกุง้แช่เยน็/แช่แขง็	และอยูร่ะหว่างการเจรจาการปรบัแก้ไขใบรับรองฯ	สินค้ากุง้ต้มและกุ้งปรุงแต่ง	 
โดยจัดส่งตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยของสินค้าต่าง	 ๆ	 ตามท่ีส�านักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัย	 
ความปลอดภัย	และคุณภาพของการเกษตรและอาหารของสหรัฐเม็กซิโก	(SENASICA)	ร้องขอ	

 4)  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
แก้ไขปัญหาหนีส้นิทีดิ่นท�ากนิและท่ีอยูอ่าศยั	2,091	ราย	เป็นเงิน	736,059,250	บาท	การแก้ไขปัญหาหนีสิ้น 
เกษตรกรด้วยการจ�าหน่ายหนี้เป็นสูญของกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
จาก	 12	 แหล่งเงิน	 ด�าเนินการจ�าหน่ายหนี้เป็นสูญตามขั้นตอนแล้ว	 11,822	 รายต่อแห่ง	 วงเงิน	 
1,095	 ล้านบาท	 ชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกให้แก่สถาบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ 
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง	 143,406	 ราย	 ในสถาบันเกษตรกร	 546	 แห่ง	 วงเงิน	 
137.22	 ล้านบาท	 การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้มีอาชีพและรายได้ 
ที่มั่นคงแก่ครอบครัว	โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช	ประมง	ปศุสัตว์	พัฒนาศักยภาพการผลิต 
และแปรรูปยางพาราของสหกรณ์	 ฟื้นฟูนาร้างเพ่ือการผลิตข้าว	 ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย	 เป็นต้น	 
การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและกลุ ่มเกษตรกร	 โดยส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถ 
ของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง	 สามารถแข่งขันได้อย่างม ี
ประสทิธภิาพ	เช่น	การพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพของวสิาหกจิชมุชนแปรรปูสนิค้าเกษตรและวิสาหกจิชมุชน 
ท่องเที่ยววิถีเกษตร
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3. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีภารกิจในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	โดยการศกึษา	วเิคราะห์	และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจดัท�างบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ	 20	 ปี	 
(พ.ศ.	2560	–	2579)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	แผนพัฒนา 
การเกษตรในช่วงแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	นโยบายความ 
มั่นคงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2558	-	2564)	นโยบายส�าคัญของรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ยุทธศาสตร ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 และนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	 เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการ 
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 และวิเคราะห์	 กลั่นกรองข้อเสนองบประมาณของ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	 เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบก่อนส่งส�านัก 
งบประมาณ	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดท�ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	 เพื่อประกอบการช้ีแจงฝ่ายสภานิติบัญญัติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี	 ในวาระที่	 1	 –	 3	 และจัดท�างบประมาณโดยสังเขปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
เพื่อเผยแพร่ส�าหรับส่วนราชการหรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป	 โดยการจัดท�างบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 
มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและกองทุนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม	25	 หน่วยงาน	 ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น	 103,586.6227	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 ปี	 2560	 จ�านวน	 4,881.1376	 
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4.95	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในป	ี2560	จ�านวน	98,705.4851	ล้านบาท	 
รายละเอียด	ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 55



3.1 งานตามกลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง / หน่วยงาน (Function) 
	 วงเงิน	 17,422.3205	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 งานพ้ืนฐาน	 วงเงิน	 14,629.8019	 ล้านบาท	 
แบ่งเป็น	1)	การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์	2,731.9362	ล้านบาท	อาทิ	การพัฒนา 
สหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีให้มีคุณภาพการถ่ายทอดความรู ้
และเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	 2)	 การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	 
2,261.5620	ล้านบาท	อาทิ	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายสินค้าการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
สินค้าเกษตรและอาหาร	 3)	 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต	 7,490.1540	 ล้านบาท	 อาทิ	 
การจัดที่ดินท�ากินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ท่ีดินในเขต	 ส.ป.ก.	 การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน	 
การจัดการงานชลประทาน	 การปฏิบัติการฝนหลวง	 4)	 การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ	์ 
2,146.1497	 ล้านบาท	 อาทิ	 การอ�านวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเกษตร	 
การชดเชยการช�าระหนี้	งานยุทธศาสตร	์วงเงิน	2,792.5186	ล้านบาท	ได้แก่	การส่งเสริมการด�าเนินงาน 
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อาทิ	การส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
การด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 การพัฒนาพื้นที ่
โครงการหลวง	การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย

3.2 งานตามกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 
	 วงเงิน	53,234.3502	ล้านบาท	ประกอบด้วย	1)	แผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้	 218.5358	 ล้านบาท	 2)	 แผนงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย	์ 
15.8400	 ล้านบาท	 3)	 แผนงานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 13.4196	 ล้านบาท	 
4)	 แผนงานพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ:	 80.4192	 ล้านบาท	 5)	 แผนงานพัฒนาด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส	์40.7180	ล้านบาท	6)	แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	197.5685	ล้านบาท	7)	แผนงาน 
การวิจัยและนวัตกรรม	 995.6549	 ล้านบาท	 8)	 แผนงานสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ	 
7.7195	ล้านบาท	9)	แผนงานพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	8,853.5661	ล้านบาท	10)	แผนงาน 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 
เข ้มแข็ง	 1,791.8891	 ล ้านบาท	 
11)	 แผนงานจัดการปัญหาท่ีดินท�ากิน	 
65.4232	 ล้านบาท	 12)	 แผนงาน 
การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม	 
74.5030	ล้านบาท	13)	แผนงานพัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 10.6055	 
ล้านบาท	 14)	 แผนงานบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน�า้	40,868.4878	ล้านบาท
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3.3 งานตามกลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) 
	 วงเงิน	 7,106.9433	 ล้านบาท	ประกอบด้วย	 1)	 ภาคเหนือ	 707.5674	 ล้านบาท	อาทิ	 พัฒนา 
แหล่งน�้าและระบบกระจายน�้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรแปลงใหญ่	 2)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
3,672.5863	ล้านบาท	อาทิ	จัดหาน�้าและระบบกระจายน�า้สนับสนุนข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย ์
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ	3)	ภาคกลาง	592.1765	ล้านบาท	อาทิ	การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตด้วยการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบกระจายน�้า	 การพัฒนาเกษตรปลอดภัย	 
4)	ภาคตะวันออก	575.8900	ล้านบาท	จัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	(ตลาดผลไม้เมืองร้อน)	 
พฒันาคณุภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานและแปรรปูสนิค้าเกษตรภาคตะวนัออก	5)	ภาคใต้	1,465.5741	ล้านบาท	 
อาท	ิพฒันาแหล่งน�า้และระบบกระจายน�า้	สนบัสนนุการผลติยางพารา	ปาล์มน�า้มนั	พชืผลทีเ่ป็นเอกลกัษณ์	 
สนับสนุนเกษตรกรแปรรูปไม้ผล	 และบรรเทาอุทกภัย	 6)	 ภาคใต้ชายแดน	 93.1490	 ล้านบาท	 อาท	ิ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตรสนับสนุนแปลงใหญ่

3.4 งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ จ�านวน 25,823.0087 ล้านบาท 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ�าแนกตามกลุ่มงบประมาณ

ส่วนแผนงำนและงบประมำณ
กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	
โทร.	0	2940	6983

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
 และการขับเคลื่อนปี 2560

	 เกษตรอินทรีย ์เป ็นหนึ่งในทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน	 
สร้างความมัน่คงด้านอาหารและส่งผลต่อความปลอดภยัต่อสขุภาพ	รวมถงึการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 รัฐบาลได้เห็นความส�าคัญและผลักดันเรื่องนี้	 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก	 ในการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 -	 2564	 ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 เพื่อเป็นกรอบ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	ฉบับที	่1	พ.ศ.	2551	-	2554	
	 การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 -	 2564	 มีกรอบทิศทาง 
การพัฒนาที่ส�าคัญ	อาทิ	 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	 ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	 (Sustainable	 
Development	Goals:	SDGs)	เรื่อง	ยุติความหิวโหย	บรรลุความมั่นคงทางอาหาร	ยกระดับโภชนาการ 
และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	 รวมถึงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ	 
20	ปี	เกีย่วกบัการสร้างความเข้มแขง็ให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร	และการบรหิารจัดการทรัพยากร 
การเกษตรและสิง่แวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยนื	ซึง่ได้ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมรบัฟังความคดิเหน็จาก 
ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	และภาคการศกึษา	ใน	ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนือ	ภาคใต้	และภาคกลาง	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการพฒันาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาต	ิเพือ่พจิารณา 
ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ฯ	 เมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	2559	และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	-	2564	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2560	โดยกระบวนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต	ิได้มีการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนทั้งระดับชาติ	ระดับภาค	และระดับจังหวัด	 
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 ภาคการศึกษา	 
เกษตรกรและผูบ้ริโภค	เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายภายในปี	2564	การมพีืน้ทีเ่กษตรอนิทรย์ีไม่น้อยกว่า	600,000	ไร่	 

เพ่ิมจ�านวนเกษตรกรท่ีท�าเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	 
30,000	ราย	เพิม่สดัส่วนตลาดสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ 
ในประเทศต่อตลาดส่งออกให้มีสัดส่วนตลาด 
ในประเทศร้อยละ	40	ต่อตลาดส่งออกร้อยละ	60	 
รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น	 
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน	์“ประเทศไทยเป็นผู้นํา 
ในระดับภมูภิาคด้านการผลติ การบริโภค การค้า 
สินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความ
ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
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วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นผู้นําในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า 
และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

พื้นที่และจํานวนเกษตรกร
ที่ทําเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

สัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ในประเทศต่อตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น

ยกระดับกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 แสนไร่ 
เพิ่มจํานวนเกษตรกร

ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นราย

ตลาดในประเทศร้อยละ 40
ตลาดส่งออกร้อยละ 60

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมการวิจัย	การสร้าง
และเผยแพร่	องค์ความรู้	

และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการผลิตสินค้า

และบริการเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการตลาดสินค้า

และบริการ	และการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ 1.1
ส่งเสริมการวิจัย	การสร้าง	
และเผยแพร่	องค์ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ 2.1
พัฒนาศักยภาพการผลิต

เกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ 3.1
ผลักดันมาตรฐานและ

ระบบการตรวจสอบรับรอง
เกษตรอินทรีย์	

กลยุทธ์ 4.1
ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลโดย
ภาคเอกชนเป็นหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ 1.2
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร	
สถาบันเกษตรกร	บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ 2.2
บริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต
เกษตรอินทรีย์อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 3.2
ส่งเสริมและพัฒนา

ตลาดสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรอินทรีย์	

กลยุทธ์ 4.2
สนับสนุนแหล่งเงินทุน

เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์	

กลยุทธ์ 1.3
สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ 3.3
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค	

กลยุทธ์ 4.3
สร้างกลไกและเครือข่าย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ไปสู่การปฏิบัติ	

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
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	 ส�าหรับกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	 ซ่ึงด�าเนินการในลักษณะบูรณาการ	 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมกับ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวง 
มหาดไทย	 กระทรวงกลาโหม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา	กระทรวงการคลัง	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิสถาบันเกษตรกร	ภาคีเครือข่าย 
เกษตรอินทรีย์และภาคเอกชน	 ในรูปแบบคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 และคณะท�างาน	 ซึ่งเป็น 
การเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด	 
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	-	2564

รายงานประจ�าปี 2560
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	 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2560	 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 
พ.ศ.	2560	-	2564	สรุปได้ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม 
เกษตรอนิทรย์ี ด�าเนนิการวจิยัการผลติ	/	การตลาดสนิค้าข้าวอินทรย์ี	วจิยัและพฒันารปูแบบการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น�า้	สร้างความเข้าใจด้านการผลิตพืชอินทรีย์	เผยแพร่ความรู้เกษตรอินทรีย์	จัดท�าโครงการประกวด	 
Thailand	 Organic	 Innovation	 Award	 (TOIA)	 และจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้าน 
ปศุสัตว์อินทรีย	์จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย	์/	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	ส่งเสริมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ	 
และอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมิน	 รวมทั้งจัดท�าฐานข้อมูล	 โดยพัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง 
พืชอินทรีย์	และจัดท�าแผนที่เกษตรอินทรีย์	(Organic	Mapping)

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ด�าเนินการพัฒนา 
ศกัยภาพการผลติ	โดยพฒันาและส่งเสรมิชุมชนต้นแบบผลิตข้าวอนิทรีย์	สนบัสนนุปัจจยัการผลิตปศสัุตว์ 
อินทรีย	์/	ประมงอินทรีย์	/	หม่อนอินทรีย์	ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่	ส่วนการจัดการโครงสร้าง 
พื้นฐาน	 มีการจัดตั้งต้นแบบโรงผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ	 ติดตั้งเคร่ืองซีลสูญญากาศข้าว	 พัฒนา 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	เป็นจุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในพื้นที	่

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย์ ด�าเนินการด้านมาตรฐานและการตรวจรับรอง	 เกี่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐาน 
ข้าวอินทรีย์	 พืชอินทรีย์	 ปศุสัตว์อินทรีย์	 ประมงอินทรีย์	 ในด้านส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 
ด�าเนนิการเชือ่มโยงตลาดข้าวและเครอืข่ายเกษตรกรรายย่อยพบผู้ประกอบการธรุกจิสินค้าเกษตรอนิทรีย์	 
พฒันาตราสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	/	เชือ่มโยงตลาดสเีขยีว	รวมทัง้จัดท�าโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์	

 ยทุธศาสตร์ที ่4 การขบัเคล่ือนเกษตรอนิทรย์ี ด�าเนนิการแต่งต้ังคณะอนกุรรมการขับเคลือ่น 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค	 คณะท�างานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด	 และคณะท�างาน 
ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบัน 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 ส�าหรับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ในอนาคต	และขบัเคลือ่นเกษตรอนิทรย์ีแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปี	2560	ในพืน้ท่ี 
จงัหวดัศรสีะเกษ	มหาสารคาม	และพทัลงุ	รวมทัง้จดัท�าพกิดัศลุกากรส�าหรบัสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	โดยจดัท�า 
รหัสสถิติเพื่อจ�าแนกการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์	5	ชนิด	คือ	ชา	มะพร้าวอ่อน	กะทิ	มังคุด	และทุเรียน
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่	 4	 การขับเคลื่อน	 
เกษตรอินทรีย์	 โดยได้ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 รวมท้ัง 
มีการด�าเนินการกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ	ดังนี้
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	 1.	 จัดอบรมสัมมนา	 “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 และให้ 
ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”	 เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และมีองค์ความรู้เพ่ือท�าหน้าที่ 
ในการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 และส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรในระดับพื้นที่	 (Training	 
for	trainers)	ทั้งด้านพืช	ปศุสัตว์	สัตว์น�้า	และการเตรียมปัจจัยการผลิต	ตลอดจนความรู้ด้านการตรวจ 
ประเมินการรับรองมาตรฐาน	ใน	6	ภูมิภาค	จ�านวน	4	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด	856	คน	
	 2.	 จัดสัมมนา	 “การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเช่ือมโยงผู้ประกอบธุรกิจ 
สินค้าเกษตรอินทรีย์”	 เพื่อเพิ่มช่องทางด้านธุรกิจสินค้าอินทรีย์	 และสร้างความเช่ือมั่นในการผลิต 
เกษตรอินทรีย์แก่ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอดการผลิต	 แปรรูป	 และการตลาดสินค้าอินทรีย	์ 
ด�าเนินการใน	 4	ภูมิภาค	มีเกษตรกรที่ผลิตสินค้าอินทรีย์เข้าร่วม	 จ�านวน	 800	 คน	 และผู้ประกอบการ	 
อาทิ	บริษัท	เซ็นทรัลฟูดส์	รีเทล	จ�ากัด	(Top	Supermarket)	บริษัท	เอก-ชัย	ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม	จ�ากัด	 
(Tesco	Lotus)	บริษัท	ออร์แกนิคแอนด์คอมมูนิตี้	จ�ากัด	ฯลฯ
	 3.	 จัดท�าพกิดัศุลกากรส�าหรบัสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงการคลัง	ด�าเนินการจัดท�า 
รหัสสถิติเพื่อจ�าแนกการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์	5	ชนิด	คือ	ชา	มะพร้าวอ่อน	กะท	ิมังคุด	และทุเรียน
	 4.	 ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับ 
ข้าวหอมมะลิทั่วไป	 ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบว่า	 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	 
มต้ีนทนุการผลติทัง้หมดไร่ละ	4,755.38	บาท	มปีริมาณผลผลติไร่ละ	441.90	กโิลกรัม	เกษตรกรจ�าหน่ายได้	 
(ข้าวเปลือกแห้ง)	ราคากิโลกรัมละ	13.50	บาท	ท�าให้มีผลตอบแทนไร่ละ	5,965	บาท	ส่วนข้าวหอมมะล ิ
ทั่วไป	มีต้นทุนการผลิตไร่ละ	4,971.73	บาท	ผลผลิตไร่ละ	546.10	กิโลกรัม	จ�าหน่ายได้	(ข้าวเปลือกแห้ง)	 
ในราคากิโลกรัมละ	9.43	บาท	มีผลตอบแทนไร่ละ	5,149.76	บาท	จะเห็นได้ว่าในการผลิตข้าวหอมมะลิ 
อินทรีย์มีต้นทุนการผลิตต�่ากว่าและผลตอบแทนต่อไร่ที่สูงกว่าการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทั่วไป
	 5.	 ถอดบทเรียนของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์	 ในด้านการผลิตสินค้าอินทรีย ์
และผูท้ีเ่ปลีย่นบทบาทจากผูผ้ลติเป็นผูค้้าสนิค้าอนิทรีย์	เพ่ือเป็นตัวอย่างส�าหรับผู้ท่ีสนใจท�าเกษตรอนิทรีย์ 
ได้ศึกษา	 ประยุกต์ใช้ในการผลิต	 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เร่ิมต้นท�าการเกษตรอินทรีย์	 ได้ม ี
ความมุ่งม่ันทีจ่ะด�าเนนิการให้ไปสูค่วามส�าเรจ็	โดยได้จดัท�าเอกสารเผยแพร่โดยแจกจ่ายให้กบัศนูย์เรยีนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 882	 แห่ง	 ทั่วประเทศ	 เกษตรกร	 ผู้ประกอบการ 
เกษตรอินทรีย์	 และผู้ที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์	 รวมทั้งเผยแพร่ในเวบไซต์ของส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร

ส่วนนโยบำยและแผนพัฒนำเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	
โทร.	0	2579	2816

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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5. การบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสินค้าเกษตรทีส่�าคญั (Zoning)  
 ระดับจังหวัด

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สศก.)	มีภารกิจในการศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนการผลิต 
ทางการเกษตรแหล่งการเพาะปลูก	 และการเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ	 แหล่งน�้า	 
ประเภทของเกษตรกรรม	 รายได้หลักของเกษตรกร	 และความต้องการของตลาดในประเทศและ 
ต่างประเทศ	 ดังน้ัน	 เพื่อด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 สศก.	 จึงได้จัดท�าโครงการ 
การบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส�าหรบัสนิค้าเกษตรทีส่�าคญัระดบัจังหวดั	โดยใช้ระบบแผนทีเ่กษตร 
เพือ่การบรหิารจดัการเชงิรกุ	(Agri-Map)	เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์	เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
และเป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม	

	 มีการน�าข้อมูลจากแผนที่	 Agri-Map	 ซึ่งจ�าแนกพื้นที่ 
ความเหมาะสมเป็น	4	ระดับ	คือ	เหมาะสมมาก	(S1)	ปานกลาง	(S2)	 
น้อย	(S3)	และไม่เหมาะสม	(N)	ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสม 
ทางด้านกายภาพ	 ควบคู ่ไปกับศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม 
ทางด้านเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญแต่ละจังหวัด	 
เพื่อน�าเสนอหลักการคิดในการบริหารจัดการพ้ืนที่	 เน้นการบริหาร 
จัดการที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด	
	 ส�าหรับกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ต ้นทุนการผลิต- 
ผลตอบแทน	อุปสงค์	 -	 อุปทาน	และวิถีการตลาด	ซึ่งพิจารณาจาก 
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	 (Gross	 
Province	Product:	GPP)	ในปี	2558	จ�านวน	4	ชนิดสินค้า	เปรียบเทียบ 
กันระหว่างการผลิตในพื้นที่เหมาะสม	(S1,	S2)	กับพื้นที่ไม่เหมาะสม	 
(S3,	 N)	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ี	 
เสนอทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 
ส�าหรับปลูกข้าว	 เพื่อลดผลผลิตข้าวให้สมดุลกับความต้องการ 
ของตลาด	โดยปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าทางเลือกอื่นที่มีความเหมาะสม 
ทั้งในด้านกายภาพและด้านเศรษฐกิจ	 และน�าผลการวิเคราะห ์
แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ี	 เสนอในการประชุมสนทนากลุ่ม	 
(Focus	 Group)	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ	 เช่น	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	 ผู้น�า 
เกษตรกร	 และผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 เพ่ือปรับปรุงผลการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ 
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ให้มากที่สุด	

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร64



	 ในปี	 2560	 ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต	 -	 ผลตอบแทน	 อุปสงค์	 -	 อุปทาน	 
และวิถีการตลาด	 รวมทั้งสิ้น	 48	 จังหวัด	 และจัดประชุมการสนทนากลุ่ม	 น�าร่องในพ้ืนที่	 6	 จังหวัด	 
โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายปีสินค้าเกษตรที่ส�าคัญและสินค้าเกษตรทางเลือก	ดังนี้	

 จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเหนือ)	 เสนอให้ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี 
ปลูกข้าวไม่เหมาะสมท่ีมีอยู่จ�านวนมากในอ�าเภอนครไทย	บางระก�า	 
ชาติตระการ	 พรหมพิราม	 และวังทอง	 ไปเป็นพืชทางเลือกอื่น	 เช่น	 
อ้อยโรงงาน	 ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าปลูกข้าว	 และมีโรงงานใน 
พื้นที่ภาคเหนือรองรับผลผลิตมากถึง	9	โรง	มะม่วงน�้าดอกไม้ส่งออก	 
ซึ่งตลาดในแถบเอเชีย	 เช่น	 ประเทศญี่ปุ่น	 จีน	 เกาหลีใต้	 มาเลเซีย	 
ตลาดโซนยโุรป	ยงัมคีวามต้องการอย่างต่อเนือ่ง	กล้วยน�า้ว้า	เป็นสนิค้า 
ที่สร้างชื่อของจังหวัด	มีโรงงานแปรรูปและกลุ่มที่ผลิตเข้มแข็ง

 จังหวัดชัยภูมิ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	สินค้าทางเลือก 
ที่ทดแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม	เช่น	ส้มโอ	เน้นการผลิต 
คณุภาพเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในอ�าเภอบ้านแท่น	ทีม่รีาคาจ�าหน่าย 
อยูท่ีก่โิลกรมัละ	40	–	45	บาท	กล้วยหอม	เน้นคณุภาพเพือ่การส่งออก	 
โดยแหล่งผลิตที่ส�าคัญ	 คือ	 ต�าบลถ�้าวัวแดง	 อ�าเภอหนองบัวแดง	 
โดยตลาดส่งออกที่ส�าคัญ	เช่น	ประเทศเวียดนาม	และจีน	เป็นต้น

 จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี(ภาคใต้)	การผลิตยางพาราท้ังในพ้ืนท่ี 
เหมาะสมและพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม	ให้ผลตอบแทนสทุธติ�า่กว่าเมือ่เทยีบ 
กบัผลตอบแทนสทุธกิารผลติปาล์มน�า้มนั	ทเุรยีน	และมะพร้าว	ทัง้ใน 
พื้นที่เหมาะสมและพื้นที่ไม่เหมาะสม	 เสนอให้มีการปรับเปล่ียน 
การผลิตยางพาราไปเป็นปาล์มน�้ามัน	 ทุเรียน	 และมะพร้าว	 
เสนอกิจกรรมเสรมิในกรณีไม่ปรับเปลีย่นการผลติยางพารา	โดยปลกู 
พืชร่วมยางและพืชแซมยาง	 เช่น	 ผักเหลียง	 สละ	 ไม้ตัดดอก	 
กล้วยหอมทอง	 สมุนไพร	 โดยมีตลาดในพื้นที่	 ตลาดในกรุงเทพฯ	 
และตลาดในแถบจังหวัดภาคกลาง	

 จงัหวัดสงขลา (ภาคใต้ชายแดน)	เสนอแนวทางการบรหิาร 
จัดการทางเลอืกกจิกรรมการเพาะปลกูยางพาราในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม	 
ภายใต้สถานการณ์ยางพาราราคาตกต�่า	 เกษตรกรควรหันมาพึ่งพา 
ตนเองให้มากขึ้น	 ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 โดยหันมา 
ปลูกพืชแซม	 พืชร่วม	 หรืออาชีพเสริมรายได้	 ในสวนยาง	 พร้อมทั้ง 
น้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลักการด�าเนนิชวีติและ 
การประกอบอาชีพ
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 จังหวัดชัยนาท (ภาคกลาง)	 เสนอทางเลือกในการ 
ปรบัเปลีย่นการปลกูข้าวในพ้ืนทีไ่ม่เหมาะสมเป็นกจิกรรมทางเลอืกอืน่	 
ได้แก่	 การปลูกหญ้าเนเปียร์	 เป็นพืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรสามารถ 
ปลูกไว้ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ของตนเองและจ�าหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง 
ปศสุตัว์รายอืน่ในพืน้ทีซ่ึง่มคีวามต้องการจ�านวนมาก	รวมท้ังการเล้ียง 
ปศุสัตว์	 เช่น	 แพะ	 และแม่โคเน้ือพันธุ์ผสม	 ซึ่งมีช่องทางการตลาด 
และความต้องการสงู	โดยเฉพาะตลาด	ในประเทศเพือ่นบ้าน	นอกจากนี	้ 
แนะน�าให้เกษตรกรหันไปท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 เพื่อลด 
ความเสี่ยง	จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ส่วนแผนพัฒนำกำรเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพำะ	
กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	
โทร.	0	2940	6984

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

 จังหวัดจันทบุรี (ภาคตะวันออก)	 สินค้าเกษตรส�าคัญ	 
ได้แก่	ยางพารา	และไม้ผล	อาทิ	ล�าไย	ทุเรียน	มังคุด	และเงาะ	ซึ่งเป็น 
สินค้าที่สร้างรายได้จ�านวนมากให้กับจังหวัด	 โดยสินค้าทั้ง	 5	 ชนิด	 
ไม่มีปัญหาในการบรหิารจัดการภายในจงัหวดั	แต่เมือ่พจิารณาภาพรวม 
ระดับประเทศ	 สินค้ายางพาราที่มีปัญหาราคาตกต�่า	 จึงเสนอให้ 
เกษตรกรปลูกพืชแซมยางหรือปลูกพืชร่วมยาง	 เพื่อเพ่ิมรายได้และ 
ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี	เช่น	พืชผัก	พืชสมุนไพร	(เร่วหอม	 
กระวาน	ไม้ตัดใบ)	โดยมีตลาดในพื้นที่และตลาดในกรุงเทพมหานคร	
	 จากการศึกษาดังกล่าว	หน่วยงานในระดับจงัหวดัสามารถน�าไป 
เป็นคู่มือในการจัดท�าแผนงาน/โครงการ	 เพื่อขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและตรงกับความต้องการ 
ของคนในระดับพื้นที่มากที่สุด	 ซึ่งประโยชน์ที่ภาคเกษตรจะได้รับ 
ในระดับนโยบาย	สามารถน�าข้อมูลด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตร	ได้แก่	 
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน	 ไปจัดท�าเป็นชั้นข้อมูลในแผนที	่ 
Agri-Map	 เพื่อประกอบการวางแผนบริหารภาคเกษตร	 และเป็น 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	มาตรการ	และแนวทางการบริหารจัดการ 
พื้นท่ีเกษตรกรรมที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายจังหวัด	 ระดับพื้นที่/ 
เกษตรกร	 สามารถน�าไปประกอบวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดกบัแหล่งรับซ้ือผลผลติ	(แหล่ง	Demand)	เช่น	 
โรงงานน�้าตาล	ลานมัน	โรงงานสกัดน�า้มันปาล์ม	ตลาดกลาง
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6.  การจดัท�าและขบัเคล่ือนแผนแม่บทการพฒันาโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน 
 ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 - 2564 

	 สืบเนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	 
(กบส.)	ได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ฉบบัที	่3	(พ.ศ.	2560	-	2564)	 
และเสนอคณะรฐัมนตรพิีจารณาเมือ่วันท่ี	15	สงิหาคม	2560	ซ่ึงคณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 โดยมอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงาน	รวมถึงบูรณาการขับเคลื่อน	เพื่อให้การแปลงแผนยุทธศาสตร์ฯ	 
ไปสู่การปฏิบัติส�าเร็จผลต่อไป

	 แผนยทุธศาสตร์ฯ	มวีสิยัทศัน์	คอื	“ยกระดบั 
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 สนับสนุนการเป็น 
ศูนย์กลางทางการค้า	 การบริการการลงทุนใน 
ภูมิภาคอาเซียน	 เพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน”	โดยประกอบด้วย	3	ประเด็นยุทธศาสตร	์ 
คือ	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบ 
ห่วงโซ ่อุปทาน	 ยุทธศาสตร์ที่ 	 2	 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก	และ	 
ยุทธศาสตร์ที่ 	 3	 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
ด้านโลจสิติกส์	ทัง้นี	้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้รบั 
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่	 1	 
การพฒันาเพิม่มลูค่าระบบห่วงโซ่อปุทาน	กลยุทธ์ที	่1	 
ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส ์และ 
โซ่อุปทาน	ภาคเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน	
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6.1 การจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร  
 พ.ศ.2560 – 2564 
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานกุาร 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร	พิจารณาจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และ	 
โซ่อุปทานภาคการเกษตร	พ.ศ.	2560	-	2564	ขึ้น	เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร 
ของประเทศ	 ในระยะ	 5	 ปี	 รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดแผนงาน	 /	 โครงการ	 เพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตรของประเทศให้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม	 ซ่ึงได้ด�าเนินการ 
จัดท�าแผนแม่บท	 ฯ	 โดยก�าหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาในกรอบกว้าง	 ครอบคลุมบริบท 
การเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	และมคีวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์	 
ระยะ	20	ปี	และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ฉบับที	่3	(พ.ศ.	2560	-	2564)	 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของกลไกที่เกี่ยวข้อง	 สัมมนาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 
ภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	สถาบันเกษตรกร	ภาคเอกชน	และสมาพันธ	์/	สมาคมด้านโลจิสติกส	์

	 วตัถปุระสงค์ของแผนแม่บทฯ	ม	ี3	ประการ	 
ได้แก่	 (1)	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ระบบโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน	 (2)	 ส่งเสริม 
ให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงกับ 
ผู้ประกอบการตลอดโซ่อุปทาน	 และ	 (3)	 เพิ่ม 
ขีดความสามารถในการสร ้างมูลค ่าเพิ่มทาง 
เศรษฐกิจการเกษตรในโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร	 
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ	 โดยก�าหนด 
แนวทางการด�าเนินงาน	3	แนวทาง	ประกอบด้วย	 
แนวทางท่ี	 1	 การเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันด้านโลจิสติกส์การเกษตรตลอดโซ่อุปทาน	 
แนวทางที่	 2	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
การอ�านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส ์ภาค 
การเกษตร	 และ	 แนวทางที่	 3	 การพัฒนาปัจจัย 
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์การเกษตร	
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6.2  การขบัเคล่ือนแผนแม่บทการพฒันาโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานภาคการเกษตร  
 พ.ศ. 2560 – 2564 
	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ร่วมบูรณาการ 
ขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมแผนปฏิบัติงาน	 (Action	 Plan)	 
ปี	2560	-	2564	จากหน่วยงานต่าง	ๆ	รวม	17	หน่วยงาน	ที่มีแผนปฏิบัติงาน	ได้แก	่กระทรวงคมนาคม	 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	ได้แก่	กรมส่งเสรมิการเกษตร	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	กรมประมง	กรมปศสุตัว์	กรมการข้าว	 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์	กรมหม่อนไหม	กรมพฒันาท่ีดิน	กรมวชิาการเกษตร	ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	 องค์การสะพานปลา	 
และการยางแห่งประเทศไทย	จ�านวน	90	โครงการ	วงเงินรวม	41,741.31	ล้านบาท	(แยกเป็น	ปี	2560	 
จ�านวน	2,640.37	ล้านบาท	ปี	2561	จ�านวน	3,654.20	ล้านบาท	ปี	2562	จ�านวน	10,896.14	ล้านบาท	 
ปี	2563	จ�านวน	13,700.89	ล้านบาท	และป	ี2564	จ�านวน	10,849.71	ล้านบาท)	
	 ในปี	 2560	 มีการด�าเนินงานในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รวม	 44	 โครงการ	 วงเงิน	 2,603.80	 ล้านบาท	 
ได้แก่	การสร้างความเป็นมอือาชพีในการบรหิารจดัการโลจสิติกส์การเกษตร	การเพิม่ศกัยภาพการบรหิาร 
จัดการโลจิสติกส์การเกษตร	การสร้างและพัฒนาโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร	การพัฒนาด่านสินค้าเกษตรและ 
ระบบอ�านวยความสะดวกทางการค้า	(National	Single	Window:	NSW)	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร	การวิจัยพัฒนา	เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ 
การเกษตร	และการปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบเพือ่เอือ้ต่อการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์สนิค้าเกษตร	

6.3 การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 
	 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึง่ทีร่่วมขบัเคล่ือนแผนแม่บทฯ	โดยได้ด�าเนนิการ 
ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์การเกษตร	 ในปี	 2560	 จัดท�าโครงการ 
ประเมนิตวัชีว้ดัประสทิธภิาพโลจสิตกิส์สนิค้าเกษตรท่ีส�าคญั	5	ชนดิ	ในแหล่งผลิตหลกัของประเทศ	รวมถึง 
พื้นที่แปลงใหญ่ประชารัฐที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	 ประกอบด้วย	 1)	 กุ้งขาวแวนนาไม	 
จังหวัดจันทบุรีและตราด	2)	ปลานิล	จังหวัดเชียงราย	3)	ข้าวหอมมะลิ	จังหวัดอุดรธานี	4)	พืชผัก	จังหวัด 
ก�าแพงเพชร	และ	5)	กล้วย	19	จังหวัด	ได้แก่	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	พิษณุโลก	สุโขทัย	ก�าแพงเพชร	 
นครสวรรค	์เพชรบุรี	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ปทุมธานี	จันทบุร	ีระยอง	ตราด	อุดรธานี	หนองคาย	 
สุราษฎร์ธาน	ีสงขลา	และตรัง	โดยวิเคราะห์	9	กิจกรรมโลจิสติกส	์ประกอบด้วย	1)	การให้บริการลูกค้า	 
2)	การจัดซือ้ปัจจยัการผลติหรอืวตัถดุบิ	3)	การสือ่สารด้านโลจสิตกิส์โดยเฉพาะ	การลงทนุด้านเทคโนโลยี 
ทีเ่กีย่วข้อง	4)	การขนส่งปัจจยัการผลติและผลผลิตเกษตร	5)	การบรหิารจดัการสถานทีจ่ดัเกบ็ปัจจยัการผลติ 
หรือผลผลิต	เช่น	ยุ้งฉาง	ไซโล	โกดัง	คลังสินค้า	ห้องเย็น	6)	การคาดการณ์	ความต้องการผลผลิตเกษตร 
ของลกูค้า	7)	การบรหิารจดัการปัจจัยการผลติและผลผลติเกษตรในสถานทีจ่ดัเกบ็	8)	การจดัการเครือ่งมอื	 
เครื่องใช	้การเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร	และการบรรจุหีบห่อ	และ	9)	การตรวจสอบย้อนกลับ	การถูกตีกลับ 

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 69



ของผลผลิตเกษตร	 ครอบคลุม	 3	มิติ	ได้แก่	 มิติต้นทุน	 มิติเวลา	 และมิติความน่าเชื่อถือ	 การประเมิน 
ประสทิธภิาพโลจสิตกิส์ในกลุม่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทีม่แีนวปฏบิติัทีดี่	(Best	Practice)	ตัวชีว้ดั 
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์น�าไปใช้ประโยชน	์ส�าหรับเป็นค่าเปรียบเทียบ	(Benchmarking)	ให้กับเกษตรกร 
และสถาบันเกษตร	 ในพื้นที่อื่นๆ	 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้ได้ดีกว่าหรือเท่ากับกลุ่มที่มี 
แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป	

 กุง้ขาวแวนนาไม ผลการวเิคราะห์	พบว่า	มติต้ินทนุ	เกษตรกรมต้ีนทนุการขนส่งปัจจยั	การผลติ 
และผลผลิตต่อยอดขาย	 ร้อยละ	 1.64	 ต้นทุนการเก็บรักษาปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่อยอดขาย	 เช่น	 
ค่าเสื่อมราคาไซโล	โกดัง	ค่าเสียโอกาสจากการจัดเก็บ	ร้อยละ	0.39	ต้นทุนการบริหารจัดการต่อยอดขาย	 
เช่น	ค่าโทรศัพท์	ค่าเอกสารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	0.67	ต้นทุนการจับกุ้งต่อยอดขาย	ร้อยละ	2.14	 
ท�าให้เกษตรกรมีต้นทนุโลจสิตกิส์รวมต่อยอดขาย	คดิเป็น	ร้อยละ	4.8	ในขณะทีส่ถาบันเกษตรกร	มต้ีนทนุ 
การขนส่งปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่อยอดขาย	 ร้อยละ	 1.30	 ต้นทุนการเก็บรักษาปัจจัยการผลิตและ 
ผลผลติต่อยอดขาย	ร้อยละ	2.12	ต้นทนุการบรหิารจดัการต่อยอดขาย	ร้อยละ	1.95	ท�าให้สถาบนัเกษตรกร 
มีต้นทุนโลจิสติกส์รวมต่อยอดขาย	 ร้อยละ	 5.37	 ดังนั้น	 ต้นทุนโลจิสติกส์หลักต่อยอดขายของเกษตรกร 
จึงเป็นต้นทุนการจับกุ้ง	 แต่สถาบันเกษตรกรมีต้นทุนการจับกุ้งน้อยมาก	 เนื่องจากมีการลดบทบาท 
ในการรวบรวมกุง้ของสมาชิก	จากผลกระทบสถานการณ์โรคกุ้งตายด่วนตัง้แต่ปี	2556	อย่างไรกต็าม	ท�าให้ 
แพกุ้งหรือห้องเย็นมารับซ้ือกุ้งถึงฟาร์ม	 เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อย	 มีอ�านาจ 
ต่อรองในโซ่อปุทานลดลง	ภาครฐัจงึควรกลับมาสนบัสนนุให้สถาบนัเกษตรกรรวบรวมกุ้งของสมาชกิเพิม่ขึน้	 
ส�าหรับต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย	 ทั้งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใกล้เคียงกัน	 เพราะรับภาระ 
ค่าขนส่งเฉพาะอาหารกุ้งและวสัดอุปุกรณ์	ในการเลีย้งเท่านัน้เหมอืนกนั	ต้นทนุการเกบ็รกัษาปัจจยัการผลติ 
และผลผลิตต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกรมีค่ามากกว่าเกษตรกรเนื่องจากต้องส�ารองอาหารกุ้งให ้
สมาชกิทัง้หมด	ส่วนต้นทนุการบรหิารจัดการต่อยอดขายแปรผนัตรงกับยอดขายของเกษตรกรและสถาบนั 
เกษตรกร	 มิติเวลา	 เกษตรกรมีระยะเวลาจัดซื้อปัจจัยการผลิตไม่เกิน	 1	 วัน	 และระยะเวลาการจัดเก็บ 
อาหารกุง้	5	วนั	ในขณะท่ีสถาบนัเกษตรกรมรีะยะเวลาจดัซ้ือปัจจยั	การผลติ	7	วนั	และระยะเวลาการจดัเกบ็ 

อาหารกุ้ง	 10	 วัน	 ในภาพรวมกิจกรรมโลจิสติกส์ 
ต่าง	 ๆ	 ของสถาบันเกษตรกรใช้เวลาการจัดซื้อ 
ปัจจัยการผลิตและการจัดเก็บอาหารกุ้งมากกว่า 
เกษตรกรเพราะเป็นการด�าเนินการที่วางแผน 
ล่วงหน้า	ส�ารองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ	 
และอ� านวยความสะดวกแก ่สมาชิก 	 และ	 
มติคิวามน่าเชือ่ถอื	อตัราความสามารถในการจดัส่ง 
ปัจจยัการผลติและผลผลติได้ครบถ้วนตามค�าสัง่ซือ้ 
และตรงเวลาที่นัดหมายกับลูกค้าทั้งของเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกรมีค่ามากกว่าร้อยละ	95	ของ 
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จ�านวนครั้ง	 ในการจัดส่งท้ังหมด	 แสดงว่าอยู่ใน 
เกณฑ์ที่ดีมาก	ไม่มีปัญหา	ส่วนอัตราความสูญเสีย 
ของผลผลติตัง้แต่ระดบัฟาร์มจนถึงตลาดปลายทาง 
ทั้งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	 ไม่เกิน 
ร้อยละ	 0.05	 ของผลผลิตที่จัดส่งทั้งหมดซ่ึง 
ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ	

 ข้าวหอมมะลิ ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 
มติต้ินทนุ	เกษตรกรมต้ีนทุนการขนส่งปัจจยั	การผลติ 
และผลผลิตต่อยอดขาย	ร้อยละ	0.60	ต้นทุนการ 
เก็บเกี่ยวต่อยอดขาย	ร้อยละ	5.54	โดยเกษตรกร	 
มีต้นทุนโลจิสติกส์รวมต่อยอดขาย	 ร้อยละ	 6.14	 
ในขณะที่สถาบันเกษตรกร	มีต้นทุนการขนส่งปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่อยอดขาย	ร้อยละ	2.30	สูงกว่า 
เกษตรกรเนือ่งจากระยะทางการขนส่งปัจจยัการผลิตและผลผลิต	ไกลกว่าเกษตรกร	ต้นทนุการเกบ็รักษา 
ปัจจยัการผลติและผลผลติต่อยอดขาย	ร้อยละ	1.05	ต่างจากเกษตรกร	ท่ีส่วนใหญ่ไม่มีต้นทุนชนดินี	้เพราะ 
ซื้อแล้วใช้ทันทีหรือเก็บรักษาไม่นาน	ค่าบริหารจัดการต่อยอดขาย	ร้อยละ	0.34	ต้นทุนการเก็บเกี่ยวต่อ 
ยอดขาย	 ร้อยละ	 0.54	 โดยสถาบันเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์รวมต่อยอดขาย	 ร้อยละ	 4.23	 มิติเวลา	 
เกษตรกรมีระยะเวลาจดัซือ้ปัจจยัการผลติ	3	ชัว่โมง	ระยะเวลาจดัการผลผลติก่อนขนส่ง	13	วนั	และระยะเวลา 
ขนส่งข้าวเปลือก	2	ชั่วโมง	ในขณะที่สถาบันเกษตรกร	มีระยะเวลาจัดซื้อ	1	วัน	ระยะเวลาจัดการผลผลิต 
ก่อนขนส่ง	2	วนั	และระยะเวลาขนส่งข้าวเปลอืกหรือข้าวสาร	1	ชัว่โมง	และ	มติิความน่าเชือ่ถอื	เกษตรกร 
มีอัตราความสามารถจัดส่งข้าวเปลือกได้ครบถ้วนและตรงเวลา	คิดเป็นร้อยละ	98	ของจ�านวนครั้งในการ 
จดัส่งท้ังหมด	และมอัีตราความสญูเสยีของผลผลติต้ังแต่ระดับฟาร์มจนถงึตลาดปลายทาง	ร้อยละ	10	ของ 
ผลผลิตที่จัดส่งทั้งหมด	เนื่องจากมีความสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยว	ในขณะที่สถาบันเกษตรกรสามารถ 
จัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนและตรงเวลา	คิดเป็นร้อยละ	99	ของจ�านวนครั้งทั้งหมดในการจัดส่ง	และมีอัตรา 
ความสูญเสียของผลผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงตลาดปลายทาง	ร้อยละ	3	ของผลผลิตที่จัดส่งทั้งหมด	
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	 ภาพรวมผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	พบว่า	มิติต้นทุน	ส่วนใหญ ่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์รวมต่อยอดขาย	คิดเป็น	 ร้อยละ	4	 -	 6	 และ	5	 -	 10	 
ตามล�าดับ	 ถ้าสถาบันเกษตรกรเป็นผู้รวบรวมผลผลิตเกษตรให้สมาชิก	 จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์รวม 
ต่อยอดขายของเกษตรกรสมาชิกแต่ละราย	 แต่จะเพิ่มต้นทุนโลจิสติกส์รวมต่อยอดขายของสถาบัน 
เกษตรกรแทน	 อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้การบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรในช่วง 
ต้นทางตั้งแต่	 เกษตรกร	 ถึง	 สถาบันเกษตรกร	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพราะเกิดการประหยัดต่อขนาด	 
ใช้ทรพัยากรได้อย่างคุม้ค่า	ลดต้นทนุ	โลจสิตกิส์รวม	ลดความสูญเสีย	(Wastes)	ในกระบวนการโลจิสตกิส์	 
และเพิ่มอ�านาจต่อรองให้ภาคเกษตร	ส�าหรับมิติเวลา	เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใช้ระยะเวลาขนส่ง 
ผลผลติไม่เกนิ	3	ชัว่โมง	โดยส่วนใหญ่เกษตรกรขนส่งผลผลติไปยงัสถาบันเกษตรกรท่ีเป็นผู้รวบรวมผลผลิต 
ในพืน้ที	่ส่วนมติคิวามน่าเชือ่ถอื	เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรมอัีตราความสามารถในการจัดส่งผลผลิต 
ให้กับลูกค้าได้ครบตามจ�านวนและตรงเวลา	ร้อยละ	95	-	99	ซึ่งอยู่ในระดับดีมากและมีความสูญเสียของ 
ผลผลิตตัง้แต่ระดบัฟาร์มจนถึงตลาดปลายทาง	ร้อยละ	3	-	5	ถือว่าอยู่ในระดบัปานกลางถึงดี	ซ่ึงควรปรบัปรุง 
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เพื่อลดความสูญเสียอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่วนนโยบำยและแผนพัฒนำระบบโลจิสติกส์ดำ้นกำรเกษตร
กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	
โทร.	0	2940	6984

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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7. การจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

	 วิกฤตการณ์อาหารโลกยังคงเป็นประเด็นที่โลกให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ 
ราคาอาหารที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความเป็นอยู่ของประชากรโลก	 
ทั้งองค์กรในประเทศและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ	 
ในการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป ็นระบบ	 รวมถึงประเทศไทยที่ ได ้ก�าหนดให้เรื่อง 
ความมั่นคงอาหารเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ

	 กลไกในการจัดท�ากรอบยุทธศาสตร  ์
ความม่ันคงด้านอาหาร	 กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานทีม่ภีารกจิหลกัด้านการผลติทางการเกษตร	ให้ความส�าคญัและด�าเนนิการ 
อย่างต่อเน่ือง	 โดยด�าเนินการผ่านคณะอนุกรรมการเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร	 ภายใต ้
คณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์	ซ่ึงมปีลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น 
ประธานอนกุรรมการ	เลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	เป็นรองอนกุรรมการ	รองอธบิดีกรมต่าง	ๆ 	 
และรองเลขาธิการ	 รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นอนุกรรมการ	 
ผูอ้�านวยการกองเศรษฐกจิระหว่างประเทศ	เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนกุรรมการฯ	จัดท�ากรอบยทุธศาสตร์ 
ความมั่นคงด้านอาหาร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ซึ่งด�าเนินการเป็นระยะที่สอง 
มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง	 และกรอบบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของ 
อาเซยีน	(AIFS	Framework)	ปี	พ.ศ.	2558	-	2563	กรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	(ร่าง)	ยุทธศาสตร์การจัดการ 

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 73



ส่วนประสำนงำนส�ำรองขำ้วฉุกเฉิน
กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ	
โทร.	0	2579	5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

ด้านอาหารของประเทศไทย	พ.ศ.	2560	 
-	 2579	 และเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ยัง่ยนืของสหประชาชาต	ิ(Sustainable	 
Development	 Goals:	 SDGs)	 ซึ่ง 
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา 
การเกษตรและสหกรณ์	ได้ให้ความเห็นชอบ 
แล้วเมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2560	และ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ	 ได้ 
แจ้งเวียนกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ไปยังหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 

ด�าเนินงานด้านความมั่นคงอาหารให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 กรอบยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าวมีวิสัยทัศน์	คือ	“ประชากรในประเทศไทยมีอาหารที่มีคุณภาพเพื่อบริโภคตามหลักโภชนาการ 
อย่างเพียงพอและยัง่ยืน”	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษาและเพิม่ผลผลติ	ด้านอาหาร	ให้มอีาหารทีม่คีณุภาพ 
เพยีงพอกบัความต้องการบรโิภค	ประชาชนสามารถเข้าถงึอาหารทีม่คีณุภาพและมคีณุค่าทางโภชนาการ	 
ใช้ประโยชน์	จากอาหารได้อย่างเต็มที	่ปลอดภยั	และลดความเส่ียงในการเข้าถงึอาหารยามภาวะขาดแคลน	 
ประกอบด้วย	5	ประเด็นยุทธศาสตร์	ได้แก่	1)	ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายใน 
ประเทศอย่างยัง่ยนื	2)	สนับสนุนให้ประชากรทกุระดบัเข้าถงึอาหารอย่างเพยีงพอได้ตลอดเวลา	3)	ส่งเสรมิ 
การผลิตอาหารคุณภาพดี	 ลดการสูญเสีย	 และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	 4)	 รักษาเสถียรภาพ 
การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน	และ	5)	สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงด้านโภชนาการอาหาร
	 การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	ระดับนโยบาย	โดยคณะอนุกรรมการจัดท�าแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้าน 
อาหารคณะกรรมการ	 นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 ท�าหน้าที่พิจารณาและก�าหนด 
แผนงาน	/	โครงการ	/	กจิกรรมทีส่นบัสนุนกรอบยทุธศาสตร์	เพือ่เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ	และตดิตาม	 
เร่งรัด	 การด�าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานตามความเหมาะสม	 ระดับปฏิบัติ  
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรในฐานะอนกุรรมการและเลขานกุารจะด�าเนนิการตดิตามเร่งรัดการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว	้โดยรวบรวมและติดตามแผนงาน	/	โครงการ	/	กิจกรรม 
ประจ�าปีภายใต้กรอบยุทธศาสตร์น�าเสนอต่อผู้บริหารรวมทั้งประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในระยะ 
ครึ่งแผนของกรอบยุทธศาสตร์	เพื่อน�าผลการประเมินมาเป็นแนวทางการปรับปรุง	แก้ไข	และขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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8.  การจัดท�ายุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตร 
 และสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564

	 ปัจจบุนัโลกมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาไปอย่างรวดเรว็	 
เป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเรว็	ท�าให้สามารถรบัรูข้้อมลูข่าวสาร 
ได้มากข้ึน	 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการค้าสินค้าเกษตร 
ระหว่างประเทศ	 ตลอดจนปัญหาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
มีแนวโน้มจะถูกน�าข้ึนมาเป็นมาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
การค้าสินค้าเกษตร	 นอกจากนี้	 อัตราการแข่งขันด้านการค้า 
ระหว่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น	 มีการน�ามาตรการกีดกันทางการค้า 
ทีม่ใิช่ภาษมีาเป็นข้อก�าหนดทางการค้าเพิม่ข้ึน	เช่น	ความปลอดภยั 
ด้านสินค้าและอาหาร	 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 และปัญหา 
การใช้แรงงาน	 เป็นต้น	 ดังนั้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ของไทย	 และการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้าน 
ต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 นับว่าเป็นมีความส�าคัญ	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
จงึได้จดัท�า	“ยทุธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2560	-	2564”	ข้ึน	 
เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 ในการพัฒนาประสิทธิภาพ	 การท�างาน	 และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีท�างาน 
ด้านต่างประเทศ	ให้มคีวามพร้อมรบัมอืกับบรบิทของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป	รวมถงึผูบ้ริหารสามารถใช้เป็น 
ข้อมูลในการก�าหนดทิศทางและก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
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	 กลไกในการจัดท�ายุทธศาสตร์การเกษตร 
ต่างประเทศ	 เป็นการบูรณาการการท�างานของ 
หลายภาคส่วนภายใต ้	 “คณะท�างานยกร ่าง 
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	 พ.ศ.	 2560	 -	 2564”	 โดยมี 
เลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเป็นประธาน 
คณะท�างาน	ผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ	์กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวง 
พาณิชย ์ 	 สภาหอการค ้ าแห ่ งประเทศไทย	 
สภาอุ ตสาหกรรมแห ่ งประ เทศไทย	 และ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ร ่วมเป็นคณะท�างาน	 
และมีส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ส�านักงาน 

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 และส�านักการเกษตรต่างประเทศ	 สังกัดส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ	 โดยมีวิสัยทัศน์	 “งานด้านการเกษตร
ต่างประเทศมีคุณภาพ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและอาหารของไทย”  
เป้าประสงค	์ 1)	 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ	2)	 เพื่อเพิ่ม 
ประสทิธภิาพในการจดัท�าและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูข่าวสารด้านการเกษตรต่างประเทศ	3)	เพือ่พัฒนา 
ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศ	และ	4)	เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
กลไกการขบัเคลือ่น	และบคุลากรทีป่ฏบิตังิานด้านการเกษตรต่างประเทศให้มปีระสิทธภิาพ	ซ่ึงได้แนวทาง 
ยุทธศาสตร์	ดังนี้	

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและ 
อาหารของไทย ได้แก่	 1)	 เพิ่มศักยภาพของกระบวนการจัดการปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร 
ในต่างประเทศอย่างยัง่ยนื	2)	เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ในคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าเกษตรและอาหาร	 
และ	3)	พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	รองรับมิติงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศและ 
องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่	1)	ก�าหนดท่าทท่ีีชดัเจนในการด�าเนนิงานความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศ	และ	2)	ส่งเสรมิและถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการเกษตร	จากการด�าเนนิงาน 
ร่วมกับต่างประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพความพร้อมของหน่วยงานด้านการเกษตร 
ต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่	1)	พฒันาศกัยภาพของหน่วยงานทีป่ฏบิตังิาน 
ด้านการเกษตรต่างประเทศ	และ	2)	พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับบริบทงานที่เปลี่ยนแปลงไป
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	 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศฯ	 ในปี	 2560	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ได้มีจัดการประชุมคณะท�างานฯ	จ�านวน	3	ครั้ง	และประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	จ�านวน	 
1	คร้ัง	ประมวลแผนงานโครงการในช่วงปี	2560	-	2564	จากหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
รวมถึงส�านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายการเกษตรประจ�าสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง	 
เช่น	การประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหาและส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ	 โครงการส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรของไทย	 เพื่อยกระดับภาพพจน์และสร้างความเช่ือมั่นสินค้าอาหารไทย 
ในต่างประเทศ	โครงการความร่วมมอืทางด้านวชิาการระหว่างไทยกับต่างประเทศ	และโครงการฝึกอบรม 
ภาษาองักฤษเพือ่การปฏิบัตงิาน	นอกจากนี	้ได้มกีารด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การเกษตร 
ต่างประเทศฯ	 อาทิ	 1)	 ติดตามและวิเคราะห์นโยบาย	 การค้า	 การลงทุน	 เทคโนโลยีทางการเกษตร	 
กฎ	ระเบียบ	พันธกรณี	และมาตรการระหว่างประเทศ	การแสวงหาโอกาสในการเปิดตลาดสินค้าเกษตร 
และอาหารใหม่ในต่างประเทศ	เพือ่เสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้าเกษตรและอาหาร 
ของไทย	รวมถึงการก�าหนดนโยบายและมาตรการตอบสนอง	2)	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ด้านการเกษตรระหว่างประเทศ	 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรของไทยร่วมกับต่างประเทศ 
และองค์กรระหว่างประเทศ	เช่น	การจัดประชุมคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางการเกษตร 
ภายใต้กรอบ	 BIMSTEC	 การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมคารวะจากประเทศต่างๆ	 และ	 3)	 พัฒนาบุคลากร 
ด้านการเกษตรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การเข้าร่วมฝึกอบรม	Regional	Training	Course	on	 
the	New	Supply	Utilization	Account/Food	Balance	Sheet	Methodology	and	Compilation	 
Tool	และการประชุมสัมมนา	High	Level	Scoping	Workshop	on	the	Assessment	of	Capacity	 
Countries	Under	the	FAO-China	South-South	Cooperation	Trust	Fund	Phase	II

ส่วนองค์กรและยุทธศำสตร์ระหว่ำงประเทศ
กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ	
โทร.	0	2579	5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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9. การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

	 การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1	 ในพื้นที่จังหวัดตาก	 
สโุขทยั	อุตรดติถ์	พษิณโุลก	และเพชรบูรณ์	มคีวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์พฒันาการเกษตร	ในช่วงแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	โดยในปี	2560	ส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร	ได้สมัภาษณ์เกษตรกร	ผูป้ระกอบการตลาดนดัโค	และเจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์จังหวดั	ในกลุม่จงัหวดั 
ภาคเหนอืตอนล่าง	1	ผลการศกึษาพบว่า	ภาพรวมช่วง	ปี	2557	-	2560	สถานการณ์โคเนือ้ของกลุ่มจงัหวดั 
ภาคเหนือตอนล่าง	 1	 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.31	 ต่อปี	 หรือ	 ปี	 2560	 มีปริมาณการผลิต	 
89,783	 ตัว	 เพิ่มขึ้นจาก	 85,508	 ตัว	 ในปี	 2559	 ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง 
ร้อยละ	6.1	จาก	87	บาทต่อกิโลกรัม	ในป	ี2560	เหลือเพียง	82	บาทต่อกิโลกรัม	จากปี	2559	ส�าหรับ 
แนวโน้มป	ี2561	คาดว่าจะมีปริมาณการผลิต	93,778	ตัว	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.45	จากปี	2560	สืบเนื่องจาก 
การด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการเลีย้งโคเนือ้ของหน่วยงานภาครฐั	อาท	ิกจิกรรมปรบัเปล่ียนการผลติสินค้า 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมภายใต้โครงการ	 Zoning	 by	 Agri-Map	 ท�าให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น	 
ประกอบกับการด�าเนินมาตรการด้านสขุอนามยัเกีย่วกบัการตรวจหาสารเร่งตกค้างในโคเนือ้ของประเทศ 
คู่ค้าที่ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้โดยภาพรวมปรับตัวลดลง
	 จากผลการศกึษาได้น�าข้อมลูมาวเิคราะห์สภาพแวดล้อม	(SWOT	Analysis)	เพ่ือก�าหนดประเดน็ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	1	โดยได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	“มุ่งเน้นพัฒนา 
การผลิตโคเนื้อคุณภาพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยนวัตกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง 
อย่างย่ังยืน”	มพีนัธกจิ	ได้แก่	1)	เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการโคเนือ้ตลอดห่วงโซ่อปุทาน	2)	ส่งเสรมิ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน	 
3)	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	 สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	 
4)	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและภาครัฐ	 
วัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	 2)	 เพื่อยกระดับการผลิตโคเน้ือและ 
เน้ือโคส่งประเทศเพือ่นบ้าน	3)	เพือ่ให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ในภมูภิาค	 
มีความมั่นคงในอาชีพ	 มีรายได้	 และความเป็นอยู่ดีขึ้น	 4)	 พัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ	 
เป้าหมาย	คอื	1)	การบรหิารจดัการการผลติสนิค้าโคเนือ้มปีระสทิธภิาพ	 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	 และแข่งขันได้	 2)	 ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตรง 
ความต้องการของตลาด	3)	เกษตรกรมอีาชพีท่ีมัน่คง	สถาบนัเกษตรกร 
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	4)	บุคลากรของภาครัฐได้รับการการพัฒนา 
และการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ	 ก�าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโคเนื้อได้	4	ยุทธศาสตร์	ได้ดังนี้
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
การผลิตและการบริหารจัดการโคเนื้อตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย	6	กลยุทธ์	ได้แก่	1)	เน้น 
การผลติโคเนือ้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการตลาด 
ทัง้ในและต่างประเทศ	2)	บรหิารจัดการตลอดห่วงโซ่อปุทาน 
โคเน้ือ	 3)	 เพิ่มมูลค่าสินค้าโคเนื้อและเนื้อโค	 4)	 พัฒนา
ระบบและเครอืข่ายตลาดโคเนือ้	5)	สนบัสนนุความร่วมมอื 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 และ	 6)	 ส่งเสริมการค้า 
ชายแดนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	

 ยุทธศาสตร์ที่  2 ส ่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ 
ทางการแข่งขัน ประกอบด้วย	3	กลยุทธ์	ได้แก่	1)	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต 
และการตลาดโคเนื้อ	2)	สนับสนุนให้มีการน�าผลงานวิจัย	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	และ	 
3)	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ	

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
ประกอบด้วย	3	กลยุทธ์	ได้แก่	1)	เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโค	2)	พัฒนาองค์ความรู้ 
สู่เกษตรกรมืออาชีพ	(Smart	Farmer)	และ	3)	สร้าง	/	เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย	3	กลยุทธ์	 
ได้แก่	 1)	 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน	 2)	 การพัฒนาบุคลากร	 ระบบการท�างานของ 
ภาครัฐ	และ	3)	สนับสนุนการเชื่อมโยงบูรณาการองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบ	
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ได้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบเอกสารรายงาน	และน�าเสนอในเวท ี
การประชุมคณะอนกุรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั	เวทคีณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบาย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบด็เสรจ็	(Single	Command:	SC)	เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องน�าไปใช้ 
เป็นกรอบแนวทางการจัดท�าแผนงานโครงการ	 ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด	 
งบกลุ่มจังหวัด	 และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าโคเนื้อต้ังแต่ต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า	 
ได้อย่างครบวงจร	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม	 ภายใต้ข้อจ�ากัดของแผนงาน/ 
โครงการต่าง	ๆ 	ทีต้่องจดัท�าให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม	ปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐาน	สามารถปรบัเปลีย่นได้ 
ตามนโยบายภาครัฐ	 และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 ซึ่งผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนระดับ 
พื้นที่ของยุทธศาสตร์โคเนื้อ	 จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้าระดับจังหวัด	 
กลุ่มจังหวัด	และระดับประเทศ

ส่วนแผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจกำรเกษตร
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที	่2	จ.พิษณุโลก	
โทร.	0	5532	2650	ต่อ	15
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	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 มีภำรกิจในกำรจัดท�ำ	 
บริกำร	 และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเศรษฐกิจกำรเกษตร	 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรก�ำหนดนโยบำยและวำงแผนพัฒนำ 
กำรเกษตรของประเทศไทย	และให้ผูเ้กีย่วข้องท้ังหน่วยงำนภำครฐั	 
เอกชน	สถำบนักำรศกึษำ	เกษตรกร	และผูส้นใจ	น�ำไปใช้ประโยชน์ 
ในกำรวิเครำะห์	 วิจัย	 วำงแผนดำ้นกำรเกษตร	 ข้อมูลสำรสนเทศ 
กำรเกษตรของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 ประกอบด้วย	 
ปริมำณกำรผลิต	 กำรใช้ปัจจัยกำรผลิตและต้นทุนกำรผลิต	 
รำคำสินค้ำเกษตร	ปฎิทินกำรผลิตสินค้ำเกษตร	ภำวะเศรษฐกิจ 
สงัคมครวัเรอืนเกษตร	กำรใช้ทีดิ่นทำงกำรเกษตร	ข้อมลูเชงิพ้ืนท่ี	 
และกำรพยำกรณ์ปริมำณกำรผลิต	 ตำมมำตรฐำนกำรจัดท�ำ 
ข้อมูลสถิติท่ีเป็นทำงกำร	 (Official	 statistics)	 มีคุณภำพ	 
ควำมถูกต้อง	 แม่นย�ำ	 น่ำเชื่อถือ	 และทันต่อเหตุกำรณ์	 ส�ำหรับ 
ปี	 2560	 ผลงำนประกอบด้วย	 กำรจัดท�ำข ้อมูลเอกภำพ	 
และโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเกษตรกรกลำง	 (Farmer	ONE)	
เพื่อ	Big	Data	ดังนี้

ด้านสารสนเทศการเกษตร
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1.  การจัดท�าข้อมูลเอกภาพ

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดท�าข้อมูลสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญหลากหลายรายการ	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทั้งภายในองค์กรและเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจทั้งภายใน 
และภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงานท่ีท�าการผลิตข้อมูลเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกันแต่ใช้ระเบียบวิธีท่ีแตกต่างกันออกไป	ท�าให้ข้อมูลที่ได้มีความซ�้าซ้อนและแตกต่างกัน	 
ดังนั้น	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรให้มี 
ความเป็นเอกภาพ	เพื่อให้ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์มีความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ซ�้าซ้อน	
	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาคณุภาพข้อมลู 
ด้านการเกษตรขึ้นในปี	2554	ภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว	ยังมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
ด้านการเกษตรด้านพืช	ด้านปศุสัตว์	 และด้านประมง	 เพื่อขับเคลื่อนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ	จึงได้ 
แต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช	 ระดับภาค	 6	 คณะ	 คณะท�างานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
ด้านปศุสัตว์	และคณะท�างานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านประมง	โดยก�าหนดให้ด�าเนินงานในสินค้าเกษตร 
ที่ส�าคัญ	 25	 ชนิด	 ประกอบด้วยกลุ่มข้าวและพืชไร่	 ได้แก่	 ข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์ 
มันส�าปะหลังโรงงาน	 และสับปะรดโรงงาน	 กลุ่มไม้ยืนต้น	 ได้แก่	 ปาล์มน�้ามันและยางพารา	 กลุ่มไม้ผล	 
ได้แก่	ล�าไย	ลิ้นจี่	เงาะ	ทุเรียน	มังคุด	และลองกอง	กลุ่มพืชผัก	ได้แก่	หอมแดง	หอมหัวใหญ่	กระเทียม	 
และมันฝรั่ง	 กลุ่มปศุสัตว์	 ได้แก่	 สุกร	 ไก่เนื้อ	 ไก่ไข่	 โคเนื้อ	 และน�้านมดิบ	 กลุ่มประมง	 ได้แก่	 กุ้งทะเล	 
ปลาดุก	 และปลานิล	 โดยมอบให้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�า 
ข้อมูลเอกภาพในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของประเทศไทยตาม 
พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร	พ.ศ.	2522
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 การจัดทําข้อมูลเอกภาพของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกอบด้วย ข้อมูล 2 ประเภท  
ได้แก่

1.1 ข้อมูลสถิติ
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรก�าหนดให้มีการจัดท�า 
ข้อมูลเอกภาพของปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญหรือ 
ข้อมูลสถิติสินค้าเกษตรด้วยการส�ารวจข้อมูลจากเกษตรกร	 โดยม ี
ระเบียบวิธีทางสถิติต่างๆ	 ได้แก่	 การส�ารวจด้วยตัวอย่าง	 (Sample	 
survey)	 ซึ่งเป็นการส�ารวจโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีได้จาก 
การสุ่มตวัอย่างจากกรอบตวัอย่างทีจ่ดัท�าขึน้ทกุปี	การส�ารวจผลผลติ 
ต่อไร่โดยวธิตีัง้แปลงเกบ็เกีย่วผลผลติ	(Crop	cutting	survey)	ซ่ึงเป็น 
การส�ารวจโดยวิธีการนับ	 วัด	 ชั่ง	 ผลผลิตจริงในพื้นที่ของเกษตรกร 
ตัวอย่าง	 และการวางบัญชีฟาร์ม	 (Farm	 accounting)	 ซึ่งเป็นการ 
ส�ารวจผลผลติต่อไร่ของยางพาราและปาล์มน�า้มนั	โดยน�าแบบส�ารวจ 
ให้เกษตรกรลงบญัชกีารขายผลผลติรายวนั	รวบรวมเกบ็ทกุไตรมาสเพือ่น�ามาประมวลผลเป็นผลผลิตต่อไร่ 
ต่อปีเพาะปลูก	จากนัน้จงึน�ามาวเิคราะห์และประมวลผลโดยใช้ข้อมลูประกอบต่าง	ๆ 	เช่น	ข้อมลูภมูสิารสนเทศ	 
ข้อมูลการน�าเข้า	-	ส่งออก	ข้อมูลสถานการณ์การผลิตจริงในพื้นที่จากเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	 
เป็นต้น	 แล้วจึงผ่านกระบวนการจัดท�าข้อมูลตามข้ันตอนต่าง	 ๆ	 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท�า	 
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากและมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน	

ขั้นตอนการจัดท�าข้อมูลเอกภาพ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เตรียมงานวิชาการ สํารวจ
บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น

เสนอคณะกรรมการ
สารสนเทศ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ

หน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัด

เสนอคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร/

คณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้

เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร/
คณะอนุกรรมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาระดับภาค

เสนอคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพข้อมูลด้านพืช/
คณะทํางานระดับภาค

เผยแพร่ / นําไปใช้ประโยชน์
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1.2  ข้อมูลการพยากรณ์
	 งานพยากรณ์ผลผลติการเกษตรท่ีส�าคญั	เป็นงานตามนโยบาย 
ของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพือ่ให้ผูบ้รหิารและผูใ้ช้ท่ัวไปมข้ีอมลูส�าหรบัการวางแผนและก�าหนด 
นโยบายทางการค้า	เป้าหมายการส่งออก	นโยบายการผลิต	เป็นต้น
	 เนื่องจากการส�ารวจข้อมูลการเกษตรในแต่ละปีเพาะปลูก	 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะด�าเนินการในระยะเวลาที่มี 
การเพาะปลูกไปแล้วประมาณร้อยละ	 40	 หรือในระยะเก็บเกี่ยว	 
ผลส�ารวจจึงมักล่าช้าไม่ทันความต้องการใช้	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้อง 
ท�าการพยากรณ์ข้อมูลเป็นการล่วงหน้า	ทั้งพืช	ปศุสัตว์	และประมง 
ในรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	เนือ้ทีเ่พาะปลกู	ผลผลิตต่อไร่	ผลผลิต	 
จ�านวนตัว	ณ	วันที่	1	มกราคม	และปริมาณการผลิตปศุสัตว	์จัดท�า 
เป็นระดับจังหวัด	รายไตรมาส	คือ	เดือนมีนาคม	มิถุนายน	กันยายน	 
และธันวาคม	ของแต่ละปี	 แต่ละไตรมาสอาจมีการปรับค่าพยากรณ ์
ตามสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป	เช่น	สภาพดนิฟ้าอากาศ	ภยัธรรมชาติ	 
นโยบายภาครัฐ	เป็นต้น
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 1.2.1 วิธีการพยากรณ์ 
	 	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรใช้ข้อมูลหรือตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการเพ่ิมข้ึนหรือ 
ลดลงของผลผลิตต่อไร่	หรอืเนือ้ทีเ่พาะปลกู	ซึง่ต้องใช้สถติข้ิอมลูย้อนหลงั	20	ปีขึน้ไป	เช่น	ถ้าจะพยากรณ์ 
ข้อมลูปี	2561	จะใช้ข้อมลูตัง้แต่	ปี	2541	ถงึ	ปี	2560	เป็นต้น	ประกอบด้วยข้อมลูปรมิาณน�า้ฝน	จ�านวนวนั 
ฝนตก	 อุณหภูมิ	 ปริมาณน�้าในเขื่อน	 ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ราคาปัจจัยการผลิต	 ต้นทุนการผลิต	 
ปริมาณการน�าเข้า	 ส่งออก	 นโยบายภาครัฐและเอกชน	 และภัยธรรมชาติ	 เพื่อหาปริมาณและรูปแบบ 
ความสัมพันธ ์กับเนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิตต่อไร ่	 แล้วน�ามาสร้างสมการพยากรณ์ทางสถิต	ิ 
เมื่อได้ค่าพยากรณ์สมการพยากรณ์แล้ว	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการส�ารวจภาวะการผลิต 
ในแหล่งผลติส�าคัญ	โดยวธิกีารสัมภาษณ์เกษตรกร	เพือ่น�ามาปรบัค่าพยากรณ์ให้ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิ 
ในพื้นที่มากขึ้นแล้ว	 จึงน�าเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
ด้านการเกษตรเพื่อพิจารณา	ก่อนการเผยแพร่เป็นข้อมูลเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการติดตามสถานการณ์การผลิตและปรับค่าพยากรณ ์
เป็นรายไตรมาส	 หากพบว่ามีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อค่าพยากรณ์อย่างมีนัยส�าคัญ	 
เน่ืองจากในช่วงไตรมาสแรกที่พยากรณ์เป็นช่วงท่ีเกษตรกรยังไม่เริ่มเพาะปลูกจะพยากรณ์ภายใต ้
สมมติฐานว่าสภาพภูมิอากาศปกติ	หลังจากนั้นในระหว่างฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว	หากประสบภัยแล้ง	 
ภาวะฝนทิ้งช่วง	 อุทกภัย	 แมลงหรือศัตรูพืชระบาด	 ท�าให้ผลผลิตเสียหาย	 เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยลง	 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะปรับลดค่าผลผลิตต่อไร่	 โดยใช้สมการพยากรณ์ทางสถิติ	 และใช้ข้อมูล 
จากการส�ารวจภาวะการผลิตรวมทั้งข้อมูลประกอบอื่น	เช่น	ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	ผลส�ารวจพื้นที่เสียหาย 
จากกรมส่งเสรมิการเกษตร	เป็นต้น	แล้วน�าผลพยากรณ์ทีป่รับใหม่น�าเสนอคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ 
ข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อพิจารณา	ก่อนการเผยแพร่	เช่นเดียวกับไตรมาสแรก	

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร84



 1.2.2 ความแม่นย�าของค่าพยากรณ์
	 	 	 การตรวจสอบความถูกต้อง	 แม่นย�าของผลพยากรณ์	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ได้เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับผลการส�ารวจ	 ตั้งแต่ปีเพาะปลูก	 2530/31	 ถึง	 2558/59	 ในระดับ 
ประเทศ	 เป็นรายไตรมาส	พบว่า	 ผลพยากรณ์ของเน้ือที่เพาะปลูก	 และปริมาณผลผลิตรวมทั้งประเทศ	 
ปรากฏว่า	ร้อยละความคลาดเคลื่อนมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	2	ถึงร้อยละ	10	เท่านั้น	
	 	 	 โดยการจัดท�าข้อมูลการพยากรณ์จะมีข้ันตอนเฉพาะการน�าเสนอคณะอนุกรรมการ 
พัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรเท่านั้น	 
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
	 	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ด�าเนินการจัดท�าข้อมูลเอกภาพท้ังด้านข้อมูลสถิติ 
และการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญมาตั้งแต่ปี	 2554	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยมีสินค้าท่ีผ่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้วรายละเอียดดังนี้

กลุ่มสินค้า ระดับข้อมูล ความถี่ ปีที่ผ่านการพิจารณา

ข้อมูลสถิติข้าวและพืชไร่ อ�าเภอ รายปี/ฤดูเพาะปลูก ปีเพาะปลูก	2554/55	–	2559/60

ข้อมูลสถิติไม้ยืนต้น อ�าเภอ รายปี ปี	2559

ข้อมูลสถิติไม้ผล จังหวัด รายปี ปี	2557	-	2560

ข้อมูลสถิติพืชผัก จังหวัด รายปี ปีเพาะปลูก	2559/60

ข้อมูลสถิติประมง จังหวัด รายปี ปี	2554	จนถึงปี	2559

ข้อมูลการพยากรณ์ จังหวัด รายไตรมาส ปีเพาะปลูก	2557/58	–	2560/61
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	 ส�าหรับข้อมูลสถิติจากการส�ารวจด้วยตัวอย่างปีเพาะปลูก	 
2560/61	และสินค้าอื่นๆ	อยู่ระหว่างด�าเนินการ	
	 การจัดท�าข้อมูลเอกภาพสินค้าเกษตร	 นับเป็นภารกิจของ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรซ่ึงท�าให้ได้ข้อมูลของพืชเศรษฐกิจท่ี
ส�าคัญในระดับอ�าเภอ	 จังหวัด	 ภาค	 และประเทศ	 ที่มีความถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจรงิ	เจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานทัง้ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมีแนวทางการท�างานอย่างบูรณาการที่ชัดเจน	 เกิดแนวทาง
การพฒันาข้อมลูด้านการเกษตรให้มคีณุภาพ	นอกจากนี	้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูลยังให้การยอมรับ	ลดความซ�้าซ้อน	และความ
แตกต่างของข้อมลู	ผูบ้รหิารน�าข้อมลูไปใช้ในการวางนโยบายได้อย่าง
เหมาะสมและแม่นย�ายิ่งขึ้น
	 ท้ังนี้	 ผู ้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลสถิติและการพยากรณ ์
ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญได้จาก	www.oae.go.th	รวมทั้งติดต่อ 
ขอข้อมูลโดยตรงที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค

ส่วนสำรสนเทศกำรผลิตพืชไร่นำ
ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร
โทร.	0	2940	6639

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร86



2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) 
 เพื่อ Big Data

	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	พืน้ท่ีประมาณครึง่หนึง่ของประเทศเป็นพืน้ทีท่�าการเกษตร 
ประชาชนประมาณร้อยละ	40	ประกอบอาชีพท�าการเกษตร	โดยมีเกษตรกรประมาณ	7	ล้านครัวเรือน	 
ที่ท�าการเกษตรทั้งปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	 และท�าการประมง	 ภาคเกษตรจึงมีความส�าคัญในการสร้าง 
ความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับประเทศ	 ดังนั้นการพัฒนาภาคเกษตรจะประสบผลส�าเร็จได	้ 
จะต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรเป็นหลัก	 ซ่ึงการพัฒนาเกษตรกรให้ประสบความส�าเร็จได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น	จ�าเป็นจะต้องมีพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรเป้าหมายที่ชัดเจน	 
ในส่วนของเกษตรกรเป้าหมายที่ถูกต้องนั้นก็จ�าเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลเกษตรกรในแต่ละสาขากิจกรรม 
ทางการเกษตรที่ถูกต้องครบถ้วน	 ทันสมัย	 และมีรายละเอียดเพียงพอ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง 
เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบทางด้านการเกษตรและเกษตรกรของประเทศก็มีหลายหน่วยงานที่ได ้
ท�าการจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรท่ีมาข้ึนทะเบียนในการท�ากิจกรรมทางการเกษตรในด้านต่างๆ	 เช่น	 
กรมส่งเสริมการเกษตร	 กรมปศุสัตว์	 และกรมประมง	 เป็นต้น	 ซึ่งบางกรณีที่เกษตรกรท�ากิจกรรม 
ทางการเกษตรมากกว่าหนึง่กจิกรรมและขึน้ทะเบยีนกบัหลายหน่วยงาน	อาจท�าให้เกดิความซ�า้ซ้อนของข้อมลู 
ในบางส่วน	 และไม่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรระหว่างหน่วยงานได้อย่างสะดวก	 
รวมทัง้ไม่สามารถน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนการก�าหนดนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการ 
และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 ดงันัน้เพือ่เกดิการบูรณาการจดัเกบ็ข้อมลูเกษตรกรร่วมกนั	 
ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในการวางแผนและ 
การก�าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้มีโครงการ 
การพฒันาฐานข้อมลูเกษตรกรกลาง	(Farmer	One)	เพือ่เชือ่มโยง 
ข้อมูลเกษตรกรจากฐานข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน	 เพื่อใช้รองรับนโยบายต่าง	 ๆ	 ของ 
ภาครัฐที่เกี่ยวกับเกษตรกร	 ประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลได้ม ี
แผนพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัเพือ่สงัคมทีส่่งเสรมิให้ภาคส่วนต่าง	ๆ 	 
เปิดเผยข้อมลูให้สามารถเข้าถงึข้อมลูและน�าไปใช้เป็นสารสนเทศ 
ในการท�างานและสร้างมลูค่าเพิม่ซ่ึงท�าให้เกดิการพฒันาในการใช้ 
ข้อมลูมหาศาลหรือ	Big	Data	ของภาครัฐและมคีวามหลากหลาย 
ท�าให้เห็นภาพรวมและการเชื่อมโยงมากขึ้น	 รวมถึงใช้ประโยชน ์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนและ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเรว็	ซึง่จะสร้าง 
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ความได้เปรียบในการแข่งขัน	 และเข้าสู่ยุคดิจิทัลTHAILAND	 4.0	 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
	 แนวทางในการด�าเนินงานของโครงการ	 คือ	 การรวมข้อมูล 
ทะเบยีนเกษตรกรของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในสังกดักระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ที่มีข้อมูลรายบุคคลและเก็บข้อมูลเลขประจ�าตัวประชาชน	 
13	 หลัก	 ซึ่งจะใช้เป็นเงื่อนไขหลักในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 
แต่ละหน่วยงานโดยในระยะแรก	(ปีงบประมาณ	2560)	จะรวมข้อมลู 
ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร	ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง 

สัตว์น�้าของกรมประมง	 และทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์	 โดยมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านเทคโนโลยใีห้การสนบัสนนุทางด้านเทคโนโลยกีารจดัการฐานข้อมลู	การช�าระข้อมลู	และบรูณาการ 
ฐานข้อมูล	 ได้แก่	 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติส�าหรับการด�าเนินงานในระยะที่	 2	 (ปีงบประมาณ	 2561)	 จะท�าการรวม 
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และเพ่ิมเติม 
ในฐานข้อมูลเกษตรกรกลางต่อไป
	 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2560	 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 
ได้ออกแบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	 บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม 
การเกษตร	 กรมประมง	 และกรมปศุสัตว์	 และตรวจสอบข้อมูลตัวตนของเกษตรกร	 ผ่านข้อมูล 
เลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	(Cleansing	Data)	เรียบร้อยแล้ว	รวมทั้งได้ท�าการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
ให้ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	เพือ่ใช้ประโยชน์ส�าหรบัการวเิคราะห์ข้อมลูและออกแบบรายงานต่อไป
	 การด�าเนินงานในส่วนของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยอ�านวยการของโครงการ 
พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	 ในปีงบประมาณ	 2560	 มีดังนี้	 1)	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ 
ปรบัปรุงและออกประกาศระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์	ว่าด้วย 
การขึ้นทะเบียนเกษตร	พ.ศ.	2560	ขึ้นมาใหม่	เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2560	แทนระเบียบคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	 พ.ศ.	 2554	 เพ่ือให ้
สอดคล้องกับการด�าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ในปัจจุบัน	2)	จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	 (Farmer	 ONE)	 
เพื่อขับเคลื่อนการจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกรกลางให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย	 
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รวมท้ังได้จัดตั้งคณะท�างานคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
เกษตรกรกลาง	และ	คณะท�างานจดัระเบยีบ	ช�าระข้อมลู	และการจดัท�า 
รายงานฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	 ซึ่งท้ัง	 2	 คณะนี้	 อยู ่ภายใต้ 
คณะกรรมการขับเคลือ่นพฒันาฐานข้อมลูเกษตรกรกลาง	เพือ่ช่วยให้ 
การด�าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลางมีความคล่องตัว 
ในการด�าเนินงานมากขึ้น	 และ	 3)	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จดัท�าโครงการพฒันาฐานข้อมลูเกษตรกรกลาง	ระยะที	่1	ขึน้เพือ่พฒันา 
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มี 
ปริมาณมากและมาจากหลายแหล่ง	 รวมทั้งมีรูปแบบที่หลากหลาย	 
โดยได้ด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส�าหรับ 
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 เพื่อมาด�าเนินการวิเคราะห์ 
ด้วยเทคนิค	 Big	 Data	 Analytic	 ร่วมกับข้อมูลสถิติการเกษตร	 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด�าเนินการจัดเก็บ	 วิเคราะห์	 จัดท�า 
เผยแพร่	เช่น	ภาวะเศรษฐกจิสังคมแรงงานเกษตร	ราคาสินค้าเกษตร	 
ปริมาณการผลิต	 ซึ่งระบบฐานข้อมูลฯ	 ที่พัฒนาขึ้นสามารถน�ามา 
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ในการน�าไปใช้ประโยชน์ของโครงการพัฒนาฐานข้อมูล 
เกษตรกรกลาง	นอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมฐีานข้อมลู 

เกษตรกรในภาพรวม	 ซึ่งมีรายละเอียดระบุได้ท้ังข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลรายบุคคลที่ครบถ้วนและ 
ลดความซ�้าซ้อนของข้อมูล	 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลภาพรวมเกษตรกรในงานเชิงนโยบายต่าง	 ๆ	 ของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังน�าฐานข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอด 
การใช้ประโยชน์	โดยจดัท�าโครงการพฒันาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	ระยะที	่1	ขึน้ในปีงบประมาณ	2560	 
และ	ระยะที่	2	ในปีงบประมาณ	2561	โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง 
ในรปูแบบต่าง	ๆ 	เช่น	API,	Open	Data,	Geo-Informatics	เป็นต้น	รวมทัง้มกีารเช่ือมโยงฐานข้อมลูต่างๆ	 
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 อาทิ	 ข้อมูลสถิติทางการเกษตร	 ข้อมูลหนี้สินเกษตรกร	 ข้อมูลภาวะ 
เศรษฐกจิสงัคมสงัคมครวัเรอืนเกษตร	มาเพือ่ประกอบการวเิคราะห์ข้อมลูร่วมกับข้อมลูทะเบยีนเกษตรกร 
ในฐานข้อมลูเกษตรกรกลาง	เพือ่ใช้ในการจัดท�ารายงานประกอบการวางแผนหรอืด�าเนนิการตามนโยบาย 
ต่างๆ	ของผูบ้รหิารแล้วนัน้	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรยงัได้ท�าการเชือ่มโยงกบัฐานข้อมลูอืน่ๆ	ภายนอก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	เช่น	ส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร	ได้น�าข้อมูลจากทะเบียนสวัสดิการภาครัฐปี	พ.ศ.	2560	ในส่วนของผู้มีอาชีพทางการเกษตร	 
ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดบางรายการที่ไม่มีในทะเบียนเกษตรกรกลาง	 มาวิเคราะห์ร่วมกับ 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางซึ่งท�าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล	อาทิ	การประกอบอาชีพกับรายได้	 
การมีภาระหนี้สินกับจ�านวนสมาชิกในครอบครัวและการมีภาระใน	การอุปการะผู้อื่น	เป็นต้น
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	 การด�าเนนิงานในระยะต่อไป	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	มแีนวทางในการน�าข้อมลูขนาดใหญ่	 
มาวเิคราะห์ร่วมกบัข้อมลูเชงิแผนที	่เพือ่ให้ได้ข้อมลูสารสนเทศส�าหรับตดัสินใจวางแผน	จัดท�านโยบายได้ 
ถงึในระดบัพ้ืนที	่และมแีผนในการใช้ข้อมลู	Open	Data	จากหน่วยงานทัง้ในและนอกประเทศเพ่ือเพิม่มติ ิ
ของข้อมลูให้ครอบคลุมทกุสถานการณ์และสร้างความร่วมมอืด้านข้อมลูกับหน่วยงานอืน่เพ่ิมเติม	เนือ่งจาก 
ข้อมูล	Big	Data	จะส�าเร็จได้ต้องมีการเปิดเผย	และบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

แผนภาพฐานข้อมูล Big Data 
ส�าหรับน�ามาใช้วิเคราะห์เพื่อจัดท�านโยบาย มาตรการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ส่วนสำรสนเทศเศรษฐกิจกำรเกษตร
โทร	0	2513	7991
ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร	0	2940	7038-9
ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 91



	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 มีพันธกิจในกำรศึกษำ 
วิจัยเศรษฐกิจภำคกำรเกษตร	 อำทิ	 กำรผลิต	 กำรตลำด	 ระบบ 
กำรจัดกำรฟำร์ม	 ธุรกิจเกษตร	 เทคโนโลยีกำรผลิต	 กำรใช้ 
ทรัพยำกร	 และภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร	 ซึ่ง 
ประเด็นกำรศึกษำวิจัยในแต่ละปี	ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมจ�ำเป็น 
ที่ต้องท�ำกำรศึกษำวิจัย	เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 
และพฒันำภำคกำรเกษตร	รวมถงึ	สอดคล้องกบันโยบำยพฒันำ 
ภำคกำรเกษตร	นโยบำยรฐับำล	และนโยบำยของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	ซึ่งมีกำรศึกษำวิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
กำรเกษตรในภำพรวมโดยหน่วยงำนส่วนกลำง	 และมีกำรศึกษำ 
ประเด็นเฉพำะในระดับพื้นที่โดยหน่วยงำนส่วนภูมิภำค	 โดยมี 
คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยและประเมินผลของ 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	เป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองเค้ำโครง 
กำรศึกษำวิจัย	 มีกำรจัดสัมมนำวิชำกำรประจ�ำปี	 เพื่อรับฟัง 
ควำมคิดเห็น	 และคณะกรรมกำรฯ	พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
รำยงำนผลกำรศึกษำก่อนจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป	 โดยมี 
กำรจดัท�ำบทคดัย่อเสนอผู้บรหิำรเพือ่ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบำย	 
และจัดส่งเอกสำร	 ผลกำรศึกษำไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 
ท้ังหน่วยงำนภำครัฐ	 สถำบันวิจัย	 และสถำบันกำรศึกษำต่ำง	 ๆ	 
ส�ำหรบัผลกำรศึกษำวิจยัในปี	2560	มกีำรศกึษำวจิยัด้ำนเศรษฐกจิ 
กำรเกษตร	 รวม	 5	 เรื่อง	 เป็นผลงำนของหน่วยงำนส่วนกลำง	 
จ�ำนวน	3	เรื่อง	และหน่วยงำนส่วนภูมิภำค	จ�ำนวน	2	เรื่อง	ดังนี้

ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. การศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	 
มีพระราชด�ารัสแก่ชาวไทย	เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติตน	ให้มีการพัฒนาตั้งแต่ระดับ 
ครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับประเทศ	 กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์จึงได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 
นโยบายในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร	ด้วยการพัฒนา 
ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง	และความไม่ประมาท	โดยค�านงึถงึ 
ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	 การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี	 ตลอดจน 
ใช้ความรู้และคุณธรรม	 ประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการ 
ประกอบอาชีพการเกษตร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การประยุกต์ใช้ในการ 
บริหารจัดการฟาร์มของครัวเรือนเกษตรกร	การบริหารจัดการฟาร์ม 
แบบผสมผสานเกื้อกูลกัน	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้มีความ 
หลากหลาย	ลดต้นทนุการผลติ	เพิม่คณุภาพและมาตรฐานสินค้า	เพ่ือให้ 
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอ	มั่นคง	และยั่งยืน

แนวคิดทฤษฎีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีเหตุผล

พอประมาณ

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน)

นําสู่
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	 ในปีงบประมาณ	2560	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	“การบริหาร 
จัดการฟาร์มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	 ซ่ึงเป็น 
ภาคที่มีสัดส่วนจ�านวนประชากรเกษตรยากจนมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น	 ๆ	 มีรายได้สุทธิครัวเรือน 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี	ต�่ากว่าเส้นยากจน	พื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยน�้าฝน	ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต�่า	 
เกษตรกรประมาณร้อยละ	 80	 ยังคงท�าการเกษตรแบบผลิตพืชเชิงเดี่ยว	 เกษตรกรประสบปัญหารายได้ 
ไม่เพยีงพอกับการใช้จ่าย	ในครวัเรอืน	และมภีาระหนีส้นิเพิม่ขึน้	โดยท�าการศกึษาพ้ืนทีจ่งัหวดัหนองบวัล�าภู	 
ชัยภูมิ	กาฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	และสุรินทร์	ซึ่งมีครัวเรือนเกษตรกรยากจนมากกว่าร้อยละ	50	ของครัวเรือน 
เกษตรกรทัง้หมด	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพเศรษฐกจิและกระบวนการจัดการฟาร์มของครวัเรอืน 
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่เป็นครัวเรือนเกษตรกรต้นแบบทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองได้	 
มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและพ้นจากความยากจน	 เพื่อเป็นรูปแบบและแนวคิด 
ในการบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็ก	ที่มีพื้นที่	ไม่เกิน	15	ไร่	
	 ผลการศึกษาพบว่า	หัวหน้าครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย	 59	ปี	 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย	 
3.35	 คน	 และมีขนาดพื้นท่ีถือครองเฉลี่ย	 11.67	 ไร่	 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรจากการ 
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยปลูกข้าวเป็นพืชหลัก	 
ปลูกพชืไร่	พชืผกั	ไม้ผล	ไม้ยนืต้น	และเลีย้งสตัว์	เพือ่เป็นอาหารและเป็นรายได้ของครวัเรอืน	มกีารจดัสรร 
พื้นที่	 ท�าการเกษตรตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่	 โดยภาพรวมแบ่งเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นพ้ืนที ่
นาข้าว	ร้อยละ	60	พื้นที่ปลูกพืชอื่น	ๆ	ร้อยละ	30	พื้นที่สระน�า้ร้อยละ	7	และที่อยู่อาศัยร้อยละ	3	ของ 
พืน้ท่ีถอืครอง	มกีารเกือ้กูลกนัระหว่างกิจกรรมต่าง	ๆ 	ทัง้เป็นอาหาร	ปุย๋	และสารก�าจดัโรคและแมลงศตัรพืูช	 
เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต	 ท�าให้ดินมีความสมบูรณ์ข้ึน	 ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพและ 
ปลอดภัยมากขึ้น	 สามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน	 สามารถลดรายจ่ายค่าอาหารได้ประมาณ 
ร้อยละ	 55	 มีการกระจายตัวของรายได้ทางการเกษตรเฉลี่ย	 10	 เดือนต่อปี	 จากเดิมที่เคยมีรายได้จาก 
ผลผลิตเพียงปีละครั้ง	โดยมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย	130,949	บาทต่อครัวเรือนต่อปี	นอกจากนี้	สมาชิก 
ในครัวเรือนยังมีรายได้จากนอกภาคเกษตร	 เป็นรายได้เสริมอีกทางหน่ึง	 ท�าให้มีรายได้สุทธิครัวเรือน 
เฉลี่ย	226,859	บาทต่อครัวเรือนต่อปี	หรือ	67,719	บาทต่อคนต่อปี	สูงกว่าเกณฑ์วัดความยากจนของ 
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ประเทศกว่า	2	เท่า	สามารถน�าไปใช้จ่ายในครวัเรอืนได้อย่างเพยีงพอ 
และเหลือเป็นเงินออม	อย่างไรก็ตาม	ในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยน 
กิจกรรม	 เกษตรกรประสบปัญหาทั้งเร่ืองเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที	่ 
จัดหาแหล่งน�้า	ปรับสภาพดิน	และยังไม่มีรายได้จากผลผลิต	รวมทั้ง	 
ประสบปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วม	 ซ่ึงตัวเกษตรกรจะเป็นส่วนส�าคัญ 
ทีส่ดุในการปรบัเปลีย่นแนวคดิและพฤตกิรรม	แม้จะมข้ีอจ�ากดัต่าง	ๆ 	 
แต่ด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจและเชือ่มัน่ในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	 
ท่ีจะเป็นแนวทาง	 ในการด�าเนินชีวิต	 ด้วยการน�าประสบการณ ์
และความรู้ต่าง	ๆ	ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	โดย 
การจัดการฟาร์มให้ดีข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน	 
ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการฟาร์มตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 ที่เกษตรกรประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท�างาน	 3	 ขั้นตอน	 
ได้แก่	1)	เข้าใจ	ได้แก่	หวัหน้าครวัเรือนต้องท�าความเข้าใจปัญหาของ 
การด�าเนนิงานทีผ่่านมา	และแก้ไขปัญหาด้วยหลกัเศรษฐกจิพอเพียง	 
รวมทัง้	การท�าความเข้าใจกบัสมาชกิในครวัเรอืน	เพือ่สร้างความร่วมมือ 
ในการวางแผน	 การด�าเนินงานและการด�าเนินชีวิตเพ่ือสู่เป้าหมาย 

ร่วมกัน	 2)	 เข้าถึง	 ได้แก่	 การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	 
ศนูย์เรยีนรู	้การอบรม	ศกึษาดงูาน	เป็นต้น	รวมทัง้	การลงมอืทดลองปฏบัิติให้เหน็ผลส�าเรจ็	และ	3)	พฒันา	 
ได้แก่	 การน�าประสบการณ์และความรู้ต่าง	 ๆ	 ท่ีได้รับสู่กระบวนการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือพัฒนา 
การเกษตรและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 ครัวเรือนเกษตรกรได้บริโภคอาหารปลอดภัย	 มีสุขภาพดีขึ้น	 
มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร
	 ทั้งนี้	 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการท�าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง	โดยเฉพาะอย่างยิง่	เกษตรกรทีมี่พืน้ทีน้่อย	เป็นแนวทางการพฒันาการเกษตรและขยายผล 
ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่น	ๆ	ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	โดยม ี
ข้อเสนอแนะส�าหรับเกษตรกร	 คือ	 ควรมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับอายุของเกษตรกรท่ีมากข้ึน	 
เลอืกกิจกรรมการผลติทีใ่ช้แรงงานน้อยแต่มมีลูค่าสงู	ผลติอาหารบรโิภคในครวัเรอืนมากขึน้	เพือ่ลดรายจ่าย	 
ด้านอาหาร	การรวมกลุม่เพือ่สร้างเครอืข่าย	เพิม่ช่องทางการผลติ	การตลาด	และการสร้างทายาทสบืทอด 
ทางการเกษตร	รวมทัง้	การมส่ีวนร่วมในการพฒันาการเกษตร	และพฒันาชมุชน	ให้เกดิความมัน่คงและสงบสขุ  
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ที่มา :	จากการศึกษา

นำงหัทยำ	ทับสวัสดิ์
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
โทร.	0	2579	7564

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

ส�าหรบัข้อเสนอแนะของภาครัฐ	ควรส่งเสรมิการด�าเนนิงานโครงการ 
เศรษฐกิจพอเพียง	 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง	 จัดหาพ้ืนที่รับน�้า	 เช่น	 แก้มลิง	 ในพื้นที่เสี่ยงภัย	 
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วม	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและ 
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าให้กับเกษตรกรในช่วงของการปรับเปล่ียน 
กิจกรรม	 เร่งสร้างเกษตรกรต้นแบบ	 สร้างฐานข้อมูล	 และเชื่อมโยง 
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการขยายผลมากขึ้น	
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2.  การศึกษาการเปรยีบเทยีบการผลิตและการตลาด ข้าวหอมมะลิอนิทรย์ี 
 กับข้าวหอมมะลิทั่วไป (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

	 จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการผลิตสินค้า 
เกษตรอนิทรย์ี	และมกีารจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาต	ิฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2560	-	2564)	 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่พืน้ทีแ่ละปรมิาณการผลิตสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	เพิม่มลูค่าของผลผลติ	ผลติภณัฑ์	 
สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์	 สนับสนุนให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองตามมาตรฐานเกษตร 
อนิทรย์ีเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	เพ่ิมการค้าและการบรโิภคสนิค้าเกษตร 
อินทรีย์ภายในประเทศ	 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 
และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการด้านการเกษตรอินทรีย์สากล

	 ในปีงบประมาณ	2560	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	“การศึกษา	 
การเปรียบเทียบการผลิต	 และการตลาด	 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับข้าวหอมมะลิทั่วไป	 (ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	อุบลราชธานี	เชียงราย	และพะเยา	โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาโครงสร้างการผลิตและการตลาด	 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต	 วิถีตลาดและส่วนเหลื่อม 
การตลาดของ	 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิทั่วไป	 และศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 
ในการผลิตและการจ�าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์
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	 โดยผลการศึกษาพบว่า	 จากการเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับ 
ข้าวหอมมะลิทั่วไป	 ปีเพาะปลูก	 2559/60	 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีผลตอบแทนสูงกว่าการผลิต 
ข้าวหอมมะลิทั่วไปเฉลี่ย	 281.19	 บาทต่อไร ่	 โดยข้าวหอมมะลิอินทรีย ์มีผลตอบแทนเฉลี่ย	 
5,430.95	 บาทต่อไร่	 เมื่อเทียบกับข้าวหอมมะลิทั่วไป	 ซึ่งมีผลตอบแทนเฉลี่ย	 5,149.76	 บาทต่อไร่	 
หรือคิดเป็นร้อยละ	 5.46	 เนื่องจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่าข้าวหอมมะลิท่ัวไป	 
216.35	 บาทต่อไร่	 โดยมีต้นทุนการผลิตเฉล่ีย	 4,755.38	 บาทต่อไร่	 ขณะที่ข้าวหอมมะลิทั่วไปมีต้นทุน 
การผลิตเฉลี่ย	 4,971.73	บาทต่อไร่	 และราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เกษตรกรขายได้	 (ข้าวเปลือกแห้ง)	 
สูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิทั่วไป	 2.86	 บาทต่อกิโลกรัม	 โดยมีราคาเฉลี่ย	 12.29	 บาทต่อกิโลกรัม	 
ส่วนราคาข้าวหอมมะลิทั่วไปเฉลี่ย	 9.43	 บาทต่อกิโลกรัม	 ซึ่งการผลิต	 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สามารถ 
ลดต้นทุนการผลิต	รวมทั้งช่วยในการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น	 โดยวิธีการปรับปรุงดิน	 เช่น	 
การปลกูพชืหมนุเวยีน	การปลกูพชืตระกลูถัว่	การใช้ปุย๋อนิทรีย์	การผลิตข้าวหอมมะลอิินทรีย์เป็นการผลิต 
ทีไ่ม่ใช้สารเคม	ีปุย๋เคม	ีและเกษตรกรจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการผลติ	มกีารปฏบิตัติามขัน้ตอน 
การผลติอย่างถกูต้อง	สิง่ส�าคญั	คอื	เกษตรกรต้องปฏบิติัให้ถกูต้องตามหลกัการผลติแบบอนิทรย์ี	และตาม 
มาตรฐานเกษตรอินทรย์ีทีก่�าหนด	ส�าหรบัตลาดข้าวหอมมะลอินิทรย์ี	(ข้าวเปลอืก)	เกษตรกรจะขายให้กบั 
กลุ่มเกษตรกร	พ่อค้า	/	โรงสี	และบริษัทที่ท�าสัญญารับซื้อในจังหวัดนั้น	ๆ 	โดยตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์	 
(ข้าวสาร)	มสีดัส่วนการจ�าหน่ายในประเทศ	ร้อยละ	40	และจ�าหน่ายต่างประเทศ	ร้อยละ	60	ของปริมาณ 
ผลผลติทัง้หมด	ช่องทางการจ�าหน่ายในประเทศทีส่�าคญั	เช่น	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	โรงพยาบาล	งานแสดงสินค้า	 
ร้านค้าสหกรณ	์และร้านค้าทั่วไป	ส�าหรับตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ส�าคัญ	ได้แก	่สหภาพยุโรป	 
สหรัฐอเมริกา	ฮ่องกง	และสิงคโปร์	ซึ่งความต้องการข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	และสามารถ 
ขยายการผลิตได้อีกมาก	อย่างไรก็ตาม	การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยังมีปัญหาอุปสรรคทั้งด้านการผลิต 
และการตลาด	เช่น	การผลติข้าวหอมมะลิอนิทรย์ีต้องใช้ปุ๋ยอนิทรย์ีจ�านวนมาก	เกษตรกรผลิตเองไม่เพยีงพอ	 
รถเก่ียวนวดไม่เพียงพอในช่วงผลผลิตเก็บเกี่ยวพร้อมกันจ�านวนมาก	 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต	 
ลานตากที่ได้มาตรฐานไม่เพียงพอ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรองมาตรฐาน	 โรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
ที่ทันสมัย	 ไม่เพียงพอ	 ส่วนใหญ่เป็นโรงสีขนาดเล็ก	 ส่งผลให้ข้าวที่สีได้มีคุณภาพไม่ดี	 ส่วนปัญหา 
ด้านการตลาด	เช่น	เกษตรกรบางกลุ่มยังไม่มีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าที่แน่นอน	ท�าให้ไม่มีความมั่นใจ 
ที่จะท�าการผลิต	และต้องขายผลผลิตให้พ่อค้าคนกลาง	ซึ่งรับซื้อในราคาไม่สูงนัก	เป็นต้น
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เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิทั่วไป

รายการ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิทั่วไป
1.	ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่	(บาท) 4,755.38 4,971.73
2.	ต้นทุนต่อกิโลกรัม	(บาท) 10.76 9.10
3.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.) 441.90 546.10
4.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท) 12.29 9.43
5.	ผลตอบแทนต่อไร่	(บาท) 5,430.95 5,149.76

ที่มา : จากการศึกษา

วิถีตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ที่มา : จากการศึกษา
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	 ท้ังน้ี	 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย	 เพื่อสนับสนุนให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการท�าเกษตร 
อนิทรย์ี	ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ให้มกีารพฒันา 
คณุภาพและสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่สนิค้าข้าว	เพือ่ให้เกษตรกรมรีายได้ 
และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โดยผลจากการศึกษา	 มีข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 เช่น	 
สนบัสนนุและถ่ายทอดความรู้	แก่เกษตรกรให้สามารถผลิตปุย๋อนิทรีย์ 
ใช้เองได้อย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ	สนบัสนนุเงนิทนุแก่โรงสข้ีาวอนิทรย์ี	 
ที่ได้มาตรฐาน	ส�าหรับเป็นเครือข่ายให้เกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะล ิ
อินทรีย์	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม 
มูลค่าให้กับสินค้าข้าวอินทรีย์	และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
กบัภาคเอกชน	ในการจดัหาช่องทางการจ�าหน่ายข้าวหอมมะลิอนิทรย์ี 
และผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนให้กับเกษตรกร	เป็นต้น

นำงทัศนีย	์ลักษณะ	
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
โทร.	0	2579	3589

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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3. การศึกษาความเต็มใจจ่ายท�าประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร

	 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ต้องอาศัยดิน	 ฟ้า	 อากาศ	 เป็นหลัก	 ซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
เกษตรกร	 มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	 
ส่งผลกระทบต่อผลผลิต	คุณภาพสินค้า	และความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 
การประกอบอาชีพ	ท�านา	ซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ	และมีฐานะยากจน	ต้องประสบปัญหา 
น�้าท่วม	 ภัยแล้ง	 และแมลงศัตรูพืชระบาดเป็นประจ�า	 รัฐบาลจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร	 
โดยสนับสนุนการท�าประกันภัยการเกษตร	 แต่การด�าเนินงานในอดีตที่ผ่านมายังไม่ประสบความส�าเร็จ 
เท่าที่ควร	 แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจ�านวนมาก	 แต่เกษตรกรยังให้ความสนใจเข้าร่วม 
โครงการประกันภัยน้อย	ในป	ี2559	รัฐบาลจึงได้ให้การสนับสนุนและรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วม 
โครงการประกันภัยข้าวนาปีด้วยความสมัครใจมากขึ้น	โดยสนับสนุนงบประมาณ	วงเงิน	2,071	ล้านบาท	 
ในการจ่ายค่าเบ้ียประกันให้แก่เกษตรกร	 โดยรัฐบาลจ่าย	 60	 บาทต่อไร่	 และให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	เป็นผูร้บัภาระจ่ายเบ้ียประกนัให้แก่ลูกค้าทีกู่เ้งินภายใต้เง่ือนไขทีก่�าหนด 
อีก	40	บาทต่อไร่	ในกรณีที่ไม่ใช่ลูกค้าและกู้เงินจาก	ธ.ก.ส.	จะต้องจ่ายเอง	40	บาทต่อไร่	เป้าหมายพื้นที่	 
30	ล้านไร่	 เกษตรกร	1.5	ล้านราย	ครอบคลุมภัยธรรมชาติ	 7	ประเภท	 ได้แก่	 น�้าท่วมหรือฝนตกหนัก	 
ภัยแล้ง	ฝนแล้งหรอืฝนทิง้ช่วง	ลมพายหุรอืพายุไต้ฝุน่	ภยัอากาศหนาวหรอืน�า้ค้างแขง็	ลูกเหบ็	และไฟไหม้	 
และศตัรพูชืหรอืโรคระบาด	โดยจ�านวนเงนิความคุม้ครองส�าหรับ	6	ภยัแรก	1,111	บาทต่อไร่	และส�าหรับ 
ภยัศตัรพูชืหรอืโรคระบาด	555	บาทต่อไร่	อย่างไรกต็าม	การด�าเนนิงานโครงการประกนัการเกษตรทีมั่น่คง 
ยั่งยืน	 ควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกัน	 ซ่ึงต้องมีการพิจารณาอัตรา	 ที่เหมาะสมต่อ 
ความสามารถในการจ่ายของเกษตรกรด้วย
	 ในปีงบประมาณ	2560	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	“ความเต็มใจ 
จ่ายท�าประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่าย 

ในการท�าประกันภัยของเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวนาปี	 มูลค่า 
ความเตม็ใจจ่ายเบีย้ประกนัข้าวนาปี	และทศันคตขิองเกษตรกร 
ที่มีต่อการประกันภัย	โดยศึกษาเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 
532	ครวัเรอืน	แบ่งเป็นเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการประกันภยั 
ข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 2559/60	 จ�านวน	 327	 ครัวเรือน	 และ 
ไม่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	205	ครัวเรือน	ในพื้นที่	18	จังหวัด	 
ท่ัวทุกภาคยกเว้นภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดอุบลราชธานี	 สุรินทร์	 
ศรีสะเกษ	 นครราชสีมา	 ร้อยเอ็ด	 เชียงใหม่	 แพร่	 พิษณุโลก	 
เพชรบูรณ์	 พิจิตร	 ก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	 ชัยนาท	สิงห์บุร	ี 
อ่างทอง	สระบุรี	นครนายก	และฉะเชิงเทรา	
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	 ผลการศกึษาพบว่า	ปัจจยัทีม่ผีลต่อความเตม็ใจจ่ายท�าประกนัภยัข้าวนาปี	ได้แก่	สัดส่วนการเป็น 
เจ้าของทีด่นิเพาะปลกูข้าวนาปี	ประสบการณ์เพาะปลกูข้าวนาปี	ลกัษณะทีต่ัง้ของพืน้ที	่(ในเขตชลประทาน 
หรือนอกเขตชลประทาน)	 สัดส่วนรายได้นอกภาคเกษตรต่อรายได้ท้ังหมด	 การได้รับความเสียหายจาก	 
ภยัธรรมชาต	ิ3	ปีทีผ่่านมา	และจ�านวนสมาชกิท่ีปลกูข้าวนาปี	โดยมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับความเชือ่มัน่	 
ร้อยละ	 99	 และร้อยละ	 95	 โดยมูลค่าความเต็มใจจ่ายเบี้ยประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกรอัตราสูงสุด 
เฉลี่ย	71	บาทต่อไร่	ส�าหรับทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี	พบว่า	มีทัศนคต ิ
ท่ีดีอยู ่ในระดับมาก	 โดยมีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการภาครัฐเป็นผู ้สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน	 
มีความไม่แน่นอนของภัยธรรมชาติ	 พื้นที่ท่ีท�านาปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	 การท�าประกันภัยเป็น 
เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดความเสี่ยง	 และได้รับความสะดวกและให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี	 
เป็นต้น	 ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 พบว่า	 มีทัศนคติที่ดีอยู่ในระดับ 
ปานกลาง	 โดยมีความเห็นว่า	 เกษตรกรทั่วไปต้องจ่ายค่าเบ้ียประกันเอง	 40	 บาทต่อไร่	 ไม่เหมาะสม	 
ค่าเบีย้ประกันสงูแต่เงนิชดเชยต�า่	ความคุม้ครอง	1,111	บาทต่อไร่	และ	555	บาทต่อไร่	ยงัไม่เหมาะสม	ไม่มัน่ใจ 
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	 พื้นท่ีได้รับความเสียหายแต่ทางราชการไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัต	ิ 
การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถงึ	โครงการประกันภยัมคีวามล่าช้าไม่ทนัฤดกูาลข้าวของพืน้ที	่คดิว่าสามารถบริหาร 
ความเสีย่งได้ถงึแม้ไม่ท�าประกนัภัย	และเมือ่เกดิภยัธรรมชาตภิาครัฐยงัคงให้ความช่วยเหลอืเยยีวยา	เป็นต้น	
		 ทั้งนี้	ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน 
โครงการประกันภัยข้าวนาปี	 ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล	 ให้ม ี
การก�าหนดอตัราเบีย้ประกันอย่างเหมาะสม	จะท�าให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึน้	และช่วยลด 
ผลกระทบของเกษตรกรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 โดยผลจากการศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุน 
การด�าเนนิงานโครงการประกนัภัยข้าวนาปี	เช่น	ควรมหีลกัเกณฑ์เงือ่นไขการประกนัภยัทีเ่หมาะสมชดัเจน	 
ทั้งด้านการประเมินความเสียหาย	 การจ่ายเงินสินไหมทดแทน	 การจ่ายคืนเบี้ยประกัน	 เป็นต้น	 ควรม ี
การศึกษาวิจัยรูปแบบและเงื่อนไขการท�าประกันภัยการเกษตรที่เหมาะสม	 เป็นธรรม	 และเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ขยายการประกันภัยในสินค้าชนิดอื่น	ๆ 	เช่น	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์มันส�าปะหลัง	โคนม	 
การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประเมินความเสียหาย	 การสร้าง 
ความเป็นธรรมให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยได้อย่างทั่วถึง	 ควรมีการศึกษาแนวทาง 
การจัดตัง้กองทนุการประกนัภยัการเกษตร	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้งบประมาณของรฐั	และด�าเนนิการ 
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ควรมีการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่	 ให้ความรู้การประกันภัยแก่เกษตรกร 
อย่างทั่วถึง	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย	สร้างทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมโครงการ 
ประกันภัย	และควรมีการประเมินผลการด�าเนินงานประกันภัยพืชผล	เป็นต้น

นำยศิลปพร	ชื่นสุรัตน์	
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
โทร.	0	2579	7564

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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4.  การศึกษาความพร้อมของเกษตรกรในการปรับตัวเพื่อรองรับ 
 เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านการเกษตร กรณศีกึษา ข้าว มนัส�าปะหลงั  
 และปาล์มน�้ามัน

	 การขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค	 Thailand	 4.0	 มียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	 2	 ประการ	 คือ	 การสร้าง	 
ความเข้มแข็งจากภายในและการเชื่อมโยงสู ่ประชาคมโลก	 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่	 
Value	 Based	 Economy	 หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 ท�าให้เศรษฐกิจยุคใหม่เน้นการ 
บริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยการพัฒนา 
เทคโนโลยกีารท�าฟาร์มอจัฉรยิะหรอืการท�าเกษตรแม่นย�าสูงทีน่�าเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาผสมผสานกบั 
งานด้านการเกษตร	สู่เกษตรยุคใหม่	(Smart	Farming)	ประกอบกับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ	์ 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (ปี	 2560	 –	 2564)	 ที่เน้นให้เกษตรกรและ 
สถาบนัเกษตรกรผลติสนิค้าทีน่�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ควบคูไ่ปกบัการจดัการทรัพยากร 
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยใช้ตลาดน�าการผลิต	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	 จ�าเป็นต้องพิจารณา 
ความพร้อมรับของเกษตรกรเป็นส�าคัญ	
	 ในปีงบประมาณ	2560	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	“การศึกษา 
ความพร้อมของเกษตรกรในการปรับตัวเพ่ือรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร	 กรณีศึกษา	 
ข้าว	มนัส�าปะหลงั	และปาล์มน�า้มนั”	โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความพร้อมรับเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ของเกษตรกร	และศกึษาถงึปัจจยัทีผ่ลต่อความพร้อมรบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมของเกษตรกร	ใน	3	สนิค้า	 
9	เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส�าคัญ	ดังนี้	สินค้าข้าว	ได้แก	่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว	การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า 
การวิเคราะห์ดิน	 การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง	 การปลูกข้าวตามระบบการเกษตรดีที่ถูกต้องและ 
เหมาะสม	 (GAP)	 และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการอารักขาพืช	 สินค้ามันส�าปะหลัง	 ได้แก่	 การให้น�้า 
ระบบน�้าหยด	 และการระเบิดดินดาน	 สินค้าปาล์มน�้ามัน	 ได้แก่	 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดิน	 
และการปลูกปาล์มน�้ามันตามมาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน	(RSPO)
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	 ผลการศกึษาความพร้อมรับเทคโนโลยแีละนวตักรรมของเกษตรกร	พบว่า	ด้านการนําเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้:	ภายหลังได้รับการอบรม	เกษตรกรร้อยละ	69.03	มีการน�าเทคโนโลยีและ 
นวตักรรมต่างๆ	ไปประยกุต์ใช้	เมือ่พจิารณารายสนิค้า	พบว่า	1) ข้าว มกีารน�าเทคโนโลยกีารใช้สารชวีภณัฑ์ 
ในการอารักขาพืชไปประยุกต์ใช้มากที่สุด	(ร้อยละ	81.45)	รองลงมาคือ	การปลูกข้าวตามมาตรฐาน	GAP	 
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแหง้	และการใช้เครือ่งหยอดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว	 
ตามล�าดบั	สาเหตุท่ีมกีารน�าเทคโนโลยกีารใช้เครือ่งหยอดเมลด็พันธุไ์ปใช้ค่อนข้างน้อย	เนือ่งจากหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องมีการส่งเสรมิการอบรมแต่มกีารสนบัสนนุเครือ่งหยอดในปรมิาณไม่มากนกั	อกีทัง้ชนดิ/ประเภท 
ของเครือ่งหยอดฯ	ทีส่นับสนุนให้อาจไม่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่อาท	ิพืน้ทีลุ่ม่มดีนิหล่มในแปลงนา	ไม่เหมาะ 
กบัเครือ่งหยอดเมลด็พนัธุข์นาดใหญ่	น�า้หนกัมาก	และเคล่ือนย้ายยาก	ฯลฯ	นอกจากนี	้ยงัพบว่า	เกษตรกร 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการน�าเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ	ไปใช้มากที่สุด	(ร้อยละ	76.75)	รองลงมา	 
ภาคเหนอื	และภาคกลาง	ทัง้นีเ้นือ่งจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืเป็นแหล่งผลิตข้าวปลอดภยัของประเทศ	 
หน่วยงานทกุภาคส่วนได้มุง่เน้นจดักจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละกระตุน้ให้มกีารน�าไปใช้จริงมากกว่าเขต 
พื้นที่อื่นๆ	 2) มันสําปะหลัง มีการน�าเทคโนโลยีการระเบิดดินดานไปประยุกต์ใช้มากกว่าเทคโนโลย ี
การให้น�า้ระบบน�า้หยด	และมกีารใช้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมากกว่าภาคเหนอื	เนือ่งจากเป็นแหล่งผลิต 
ทีส่�าคญัของประเทศ	เกษตรกรบางส่วนพบปัญหาการเกดิดนิดานจากการบดทบัของเครือ่งจกัร	ภาวะภยัแล้ง 
ที่ส่งผลท�าให้หัวมันส�าปะหลังไม่สามารถขยายขนาดได้เต็มที่กระทบต่อปริมาณผลผลิต	3) ปาล์มน้ํามัน  
มีการน�าเทคโนโลยกีารปลกูตามมาตรฐาน	RSPO	ไปใช้มากกว่าเทคโนโลยกีารใช้ปุย๋เคมตีามค่าวเิคราะห์ดิน	 
ด้านความพร้อมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตของเกษตรกร:	 จากเกณฑ์การพัฒนาตนเอง	 
การมีองค์ความรู้เกีย่วกับนวตักรรม	และการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศการเกษตร	พบว่า	เกษตรกรส่วนใหญ่	 
(ร้อยละ	 63.45)	 มีความพร้อมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายสินค้า	 พบว่า	 
1) ข้าว เกษตรกรมีความพร้อมรับเทคโนโลยีการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวมากที่สุด	(ร้อยละ	63.64)	 
รองลงมา	คือ	การใช้สารชีวภัณฑ์ในการอารักขาพืช	การปลูกข้าวตามมาตรฐาน	GAP	การปลูกข้าวแบบ 
เปียกสลบัแห้ง	และการใช้ปุ๋ยเคมตีามค่าวเิคราะห์ดนิ	ตามล�าดบั	2) มนัสาํปะหลงั เกษตรกรมคีวามพร้อม 
รบัในเทคโนโลยกีารระเบิดดนิดานมากกว่าการให้น�า้ระบบน�า้หยด	3) ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรมคีวามพร้อม 
รับการปลูกตามมาตรฐาน	 RSPO	 มากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดิน	 และปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อความพร้อมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดยใช้แบบจ�าลอง	
Ordered	 Probit	 Model	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิง
สาเหตุ	 พบว่า	 ลักษณะส่วนบุคคลด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร	
ระดบัการศกึษา	จ�านวนครัง้ในการอบรมในเทคโนโลยนีวตักรรมนัน้ๆ	 
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อความพร้อมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ระดับมากในทิศทางท่ีเ พ่ิมข้ึนอย ่างมีนัยส�าคัญ	 ในภาพรวม	 
การผลติข้าวในพืน้ทีท่ีส่ามารถบรหิารจดัการน�า้ได้เป็นอกีปัจจัยส�าคญั 
ท่ีส่งผลต่อความพร้อมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง	 
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ในขณะทีค่ณุลกัษณะของเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ด้านการมีประโยชน์และประหยัดเวลาส่งผลต่อ 
ความพร้อมรบัเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้านการผลติ 
ข้าวและมันส�าปะหลัง	 ตลอดจนคุณลักษณะ 
ด้านการมีประโยชน์และความสอดคล้องกับสิ่งที่ 
เคยปฏิบัติมาส่งผลต่อความพร้อมรับเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการผลิตปาล์มน�้ามัน
	 ทั้งนี้	 ควรแนะน�าให้เกษตรกรรวมกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
และนวตักรรมร่วมกนั	ผลกัดนัให้เกษตรกรรุน่ใหม่เข้ารบัการอบรมให้มากขึน้เพราะมโีอกาสน�าความรูจ้าก 
การอบรมทีเ่กีย่วกับเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปประยกุต์ใช้	รวมทัง้จัดอบรมถ่ายทอดความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	 
การส่งเสริมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควรพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่	อาทิ	การปลูกข้าวแบบ 
เปียกสลับแห้ง	ควรมุ่งเน้นพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการน�า้เพื่อการเกษตรได	้ควรสร้างช่องทางการเผยแพร่ 
ข้อมลูข่าวสารให้เกษตรกรได้รบัทราบถงึคณุลกัษณะของเทคโนโลยแีละนวตักรรม	รวมทัง้ประโยชน์ท่ีได้รบั	 
เช่น	การสนบัสนนุให้ใช้	Application	ผ่านโทรศพัท์มอืถือเพ่ือส่งผ่านข้อมลูข่าวสารต่างๆ	โดยเฉพาะข้อมลู 
ความรู้ใหม่ๆ	 ของหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเกิดความพร้อมรับอันจะน�าไปสู่การประยุกต ์
ใช้ได้มากขึ้น	และเกษตรกรได้พัฒนาภาคการเกษตรสู่	Thailand	4.0	ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป
	 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนและถ่ายทอด 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมสูเ่กษตรกร	สอดคล้องกบัความต้องการและการพร้อมรบัเทคโนโลยีของเกษตรกร	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ประเด็นที่จะเป็นสิ่งจูงใจให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
และน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน�าไปใช้เป็น 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ภาคเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกร	 สถาบันเกษตรกรตระหนักรู้ถึงประโยชน ์
และความส�าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร	 ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น	รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	 สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกร 
มุ่งสู่บริบทใหม่ภาคการเกษตร	4.0

ส่วนวิจัยและประเมินผล	
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที	่1	-12
โทร.	0	7431	2996

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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5. การศึกษาความต้องการแรงงานของครัวเรือนภาคการเกษตร
 ตามชนิดสินค้าและขนาดฟาร์ม

	 จากสถานการณ์แรงงานภาคการเกษตรทีม่กีารเคลือ่นย้ายเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมมากขึน้	ก่อให้เกดิ 
ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร	 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล 
การเกษตรมากขึน้	แต่การผลติสนิค้าเกษตรบางชนดิยงัมคีวามจ�าเป็นต้องใช้แรงงานคน	ท�าให้มคีวามต้องการ 
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต	 ซึ่งต้องใช้แรงงาน 
จ�านวนมาก	 ในขณะที่แรงงานประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มลดลง	 เนื่องจากเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 
เช่นกัน	 ท�าให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงข้ึน	 ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นด้วย	 ทั้งนี	้ 
ผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน	มผีลต่อโครงสร้างการผลิตการเกษตรในอนาคต	รวมถงึความมัน่คง 
ด้านอาหาร	จึงมีความจ�าเป็นต้องวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว
	 ในปีงบประมาณ	2560	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	“การศึกษา 
ความต้องการแรงงานของครัวเรือนภาคการเกษตรตามชนิดสินค้าและขนาดฟาร์ม”	 โดยวัตถุประสงค ์
เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพการใช้แรงงาน	ความต้องการแรงงานภาคการเกษตรของเกษตรกรของแต่ละชนดิ 
สินค้าตามขนาดฟาร์ม	 และความต้องการเข้ามาท�างานในประเทศไทยของแรงงานคนต่างด้าวจาก 
ประเทศเมียนมา	 ลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 โดยรวบรวมข้อมูล	 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก 
ข้าวนาปี	 มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 ทุเรียน	 และล�าไย	 รวมท้ังสัมภาษณ์ 
ตัวแทนและบริษัทน�าเข้าแรงงานมายังประเทศไทยจากประเทศเมียนมา	ลาว	กัมพูชา	และเวียดนาม

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร106



	 โดยผลการศกึษาประสทิธภิาพการใช้แรงงานของแต่ละชนดิ 
สินค้าตามขนาดฟาร์ม	 พบว่า	 เกษตรกร	 ผู้ปลูกข้าว	 มันส�าปะหลัง	 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	ทุเรียน	และล�าไย	ในฟาร์ม 
ขนาดเล็ก	 มีค่าประสิทธิภาพของแรงงานน้อยกว่าฟาร์มขนาดใหญ่	 
เนือ่งจากฟาร์มขนาดเลก็ใช้แรงงานครวัเรอืนเป็นหลกั	ในส่วนของข้าว	 
ฟาร์มขนาดกลางใช้ทั้งแรงงานตนเองและแรงงานจ้างบางส่วน	 
ฟาร์มขนาดใหญ่จะมีการจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวใน 
ลักษณะการจ้างแรงงานประจ�า	 ส�าหรับมันส�าปะหลัง	 ฟาร์มขนาด 
กลางและฟาร์มขนาดใหญ่	 มีการใช้แรงงานตนเองและแรงงานจ้าง 
เป็นส่วนมาก	โดยแรงงานจ้างมทีัง้แรงงานประจ�าและแรงงานชัว่คราว	 
ในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง	 
ใช้ทัง้แรงงานตนเองและแรงงานจ้าง	มกีารจ้างแรงงานในบางกจิกรรม	 
ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่มกีารจ้างแรงงานมากกว่า	ในลกัษณะแรงงานชัว่คราว	 
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง	 ส�าหรับยางพารา 
และปาล์มน�า้มนั	ฟาร์มขนาดกลาง	จะใช้แรงงานตนเองและแรงงานจ้าง 
บางส่วนในบางกิจกรรม	 เช่น	 การดูแลรักษาจะใช้แรงงานตนเอง	 
ส่วนการเก็บเกี่ยวจะใช้แรงงานจ้างด้วย	 ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่มี 
การจ้างแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานคนต่างด้าวในลักษณะ 
จ้างประจ�า	 ในส่วนของทุเรียนและล�าไย	 ฟาร์มขนาดกลางจะใช้ 
แรงงานตนเองและแรงงานจ้างบางส่วน	ฟาร์มทเุรยีนขนาดกลางจะเร่ิมมกีฎ	 
ระเบียบในการท�างานท่ีชัดเจนมากขึ้น	 ในขณะที่ฟาร์มขนาดใหญ่ 
จะมีการจ้างแรงงานทั้งแรงงานคนไทยและแรงงานคนต่างด้าว 
อย่างเป็นระบบ	มกีฎกตกิา	อย่างชดัเจนในลกัษณะของการจ้างประจ�า
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	 ผลการศึกษาความต้องการแรงงานภาคการเกษตรของเกษตรกรแยกตามชนิดสินค้าในแต่ละ 
กิจกรรมการผลิตและขนาดฟาร์ม	พบว่า	การผลิตข้าว	มันส�าปะหลัง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	มีการใช้แรงงาน 
รวมต่อไร่ลดลง	 ตามขนาดฟาร์มที่ใหญ่ข้ึน	 ทั้งกระบวนการเตรียมดิน	 การดูแลรักษา	 และการเก็บเกี่ยว	 
มีการใช้แรงงานคนร่วมกับเครื่องจักร	โดยใช้แรงงานทั้งแรงงานในครัวเรือนและแรงงานจ้าง	ในส่วนของ 
ข้าวมแีนวโน้มความตอ้งการแรงงานลดลงตามขนาดฟารม์ทีใ่หญข่ึ้น	เนื่องจากมีการใช้เครือ่งจักรทดแทน 
แรงงานคนมากขึน้	ในส่วนของมนัส�าปะหลงั	แนวโน้มความต้องการแรงงานเพ่ิมข้ึนตามขนาดฟาร์มท่ีใหญ่ข้ึน 
และส่วนใหญ่ต้องการเฉพาะแรงงานไทย	ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	แนวโน้มความต้องการแรงงาน	มีทั้ง 
แรงงานคนไทยและแรงงานคนต่างด้าว	 ถึงแม้จะมีการน�าเครื่องจักรมาใช้	 แต่ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเก็บเกี่ยว	 ในด้านไม้ยืนต้นไม้ผล	 ได้แก่	 ยางพารา	ปาล์มน�้ามัน	 ทุเรียน	 และ 
ล�าไย	มกีารใช้แรงงานรวมต่อไร่ลดลงตัง้ขนาดฟาร์มท่ีใหญ่ขึน้เช่นกนั	ในส่วนของยางพารา	ฟาร์มขนาดเลก็ 
จะใช้แรงงานครัวเรือน	 ขนาดกลางและขนาดใหญ่จะใช้แรงงานครัวเรือนและแรงงานจ้าง	 โดยแนวโน้ม 
ความต้องการแรงงานในอนาคตเพิม่ขึน้	ทัง้แรงงานไทยและแรงงานคนต่างด้าว	ซึง่ปัจจุบนัฟาร์มขนาดใหญ่ 
มีการจ้างแรงงานคนต่างด้าวอยู่แล้ว	ส�าหรับปาล์มน�้ามัน	การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว	ใช้แรงงานคน 
เป็นหลัก	 มีการใช้เครื่องจักรน้อย	 แนวโน้มในอนาคตมีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นทั้งแรงงานคนไทย 
และแรงงานคนต่างด้าว	ตามขนาดฟาร์มที่ใหญ่ขึ้น	 ในส่วนของทุเรียนและล�าไย	การเก็บเกี่ยวใช้แรงงาน 
คนเป็นหลัก	 มีความต้องการทั้งแรงงานคนไทยและแรงงานคนต่างด้าว	 และในอนาคตมีความต้องการ 
แรงงานเพิ่มขึ้นตามขนาดฟาร์มที่ใหญ่ขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานคนต่างด้าวที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น
	 ผลการศึกษาความต้องการเข้ามาท�างานในประเทศไทยของแรงงานคนต่างด้าว	พบว่า	 แรงงาน	 
เมียนมาสามารถไปท�างานในต่างประเทศได้	 4	 ช่องทาง	 คือ	 ติดต่อบริษัท	 ผ่านทางรัฐบาลต่อรัฐบาล	 
บรษิทัต่อบรษัิท	การเดนิทางเข้าเมอืงเอง	โดยบรษิทัผู้ส่งออกมคีวามต้องการส่งแรงงานมายังประเทศไทย 
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มากที่สุด	 ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกภายใต้ความตกลงไปยังโรงงาน 
อตุสาหกรรมแปรรปูด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อเนือ่ง	 
ปัจจุบันแรงงานเมียนมามีความสนใจท�างานภาคการเกษตรน้อยลง	 
เนือ่งจากเป็นงานตามฤดกูาล	ไม่มงีานตลอดทัง้ปี	ในส่วนของแรงงาน 
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.	ลาว)	มีนโยบาย 
ส่งออกแรงงานไปต่างประเทศ	 3	 ประเทศ	 ได้แก่	 ไทย	ญี่ปุ่น	 และ 
เกาหล	ีโดยแรงงานมาท�างานในประเทศไทยได้คราวละ	4	ปี	ต่อวีซ่า 
ทุก	2	ปี	เมื่อครบก�าหนดต้องกลับไป	สปป.	ลาว	อย่างน้อย	1	เดือน	 
จงึกลบัมาท�างานได้อกี	การส่งออกแรงงานมายังภาคการเกษตรของไทย 
ยงัมน้ีอย	แต่แนวโน้มการส่งออกมายงัประเทศไทยมทิีศทางทีดี่ขึน้	เนือ่งจากรฐับาลของ	สปป.ลาว	มนีโยบาย 
ให้การสนับสนุนในการจัดส่งแรงงานมายังประเทศไทย	 ส�าหรับประเทศกัมพูชา	 รัฐบาลยังไม่มีนโยบาย 
ส่งออกแรงงานมายงัประเทศไทยอย่างชัดเจน	เป็นการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัหางาน	แต่แนวโน้มแรงงาน 
เข้ามายังประเทศไทยสูงข้ึน	 เนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโยบายให้แรงงานใช้บัตรสีชมพูในการเข้ามาท�างาน 
ในประเทศไทย	 ท�าให้แรงงานสามารถด�าเนินการได้เองโดยไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางาน	 อย่างไรก็ตาม	 
ทิศทางแรงงานที่จะมาท�างานภาคการเกษตรน้อยลง	 เนื่องจากมีความสนใจภาคอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปมากกว่า	 มีรายได้และสวัสดิการดีกว่า	 ในส่วนของประเทศเวียดนาม	 เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ 
ท�ากินของตนเองและแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานท้องถิ่นไม่นิยมเคลื่อนย้ายไปท�างานพื้นที่อ่ืน	แรงงาน 
ภาคการเกษตรของประเทศเวียดนามไม่นิยมมาท�างานในประเทศไทย	เนื่องจากอัตราค่าจ้างใกล้เคียงกัน
	 ทั้งนี้ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาและ 
ลดผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิต	ต้นทุนแรงงาน	และความมั่นคงด้านอาหาร	ที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 
และการผลิตภาคการเกษตรโดยรวม	 รวมท้ังการวางแผนรองรับสถานการณ์และปัญหาการขาดแคลน 
แรงงานภาคการเกษตร	ซึง่มคีวามจ�าเป็นต้องพึง่พิงแรงงานคนต่างด้าว	แม้ว่าปัจจุบนัจะมีการใช้เคร่ืองจักร 
กลการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานมากขึ้น	 แต่ยังมีความจ�าเป็นต้องใช้แรงงานคน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การผลิตพืชไร่	 ไม้ยืนต้นและไม้ผล	โดยผลจากการศึกษามีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐสนับสนุนการลดต้นทุน 

การผลิตด้านแรงงาน	เช่น	การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 
ในการเกษตร	 ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร	 
การพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม ่ สืบทอดอาชีพเกษตรกรรม	 
การสนับสนุนนโยบายแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง	เป็นต้น

ส่วนวิจัยและประเมินผล	
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที	่1	-12
โทร.	0	7431	2996

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 มีภำรกิจรับผิดชอบด้ำน 
เศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ	ในกำรศึกษำ	วิเครำะห์	และ 
จัดท�ำท่ำทีกำรเจรจำ	 รวมท้ังเป็นผู ้แทนกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์เข้ำร่วมกำรประชุมในเวทีระหว่ำงประเทศในระดับต่ำงๆ	 
ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบำยภำคเกษตร	ข้อตกลงและเง่ือนไขด้ำนกำรค้ำ 
สินค้ำและกำรลงทุนภำคเกษตร	กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิภำค 
อำกำศด้ำนกำรเกษตร	ควำมมั่นคงทำงอำหำร	และควำมร่วมมือ 
ทำงเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศทัง้ระดบัทวิภำค	ีพหภุำค	ี 
และองค์กำรระหว่ำงประเทศ	 และในปี	 2560	 มีกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ	ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
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1.  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 ในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ทั้งในด้านเทคโนโลย	ีการคมนาคม	 
และการสือ่สาร	ส่งผลให้การตดิต่อเชือ่มโยงทางการค้ามปีระสิทธภิาพและมคีวามทันสมยั	ในขณะเดียวกนั	 
ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว	 น�ามาซึ่งความซับซ้อนทางการค้าและการแข่งขันที่รุนแรง	 และเกิดการรวมกลุ่ม 
ขนาดใหญ่เพื่อแสวงหาพันธมิตรทางการค้าใหม่	 โดยมีการด�าเนินความร่วมมือระหว่างกัน	 ทั้งในด้าน 
วชิาการและเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การร่วมมือทางเศรษฐกจิซ่ึงจะก่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัทัง้ใน 
ด้านการค้า	และการลงทุน	อันจะน�ามาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจระหว่างกันในภูมิภาค
	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้ร่วมจัดตั้งหรือเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือทาง 
เศรษฐกจิระหว่างประเทศต่างๆ	โดยส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้เข้าร่วมประชมุ	หารอื	และแลกเปล่ียน 
ความรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศหลายกรอบความร่วมมือในปีที่ผ่านมา	 
โดยเฉพาะ	ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิท่ีส�าคญั	ได้แก่กรอบความรเิร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือ 
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ	(Bay	of	Bengal	Initiative	for	Multi-Sectoral	Technical	 
and	Economic	Cooperation:	BIMSTEC)	กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก	(Asia- 
Pacific	 Economic	 Cooperation:	 APEC)	 และกรอบความร่วมมือพันธมิตรนานาชาติการวิจัยก๊าซ 
เรือนกระจกภาคเกษตร	(Global	Research	Alliance	on	Agricultural	Greenhouse	Gases:	GRA)
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1.1. กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา 
 ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
	 BIMSTEC	 เกิดข้ึนจากการริเริ่มของไทย	 เมื่อวันที่	 6	 มิถุนายน	 2540	 ประกอบด้วยสมาชิก	 
ในภูมภิาคอ่าวเบงกอล	7	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศบังคลาเทศ	ภฏูาน	อนิเดยี	เมยีนมา	เนปาล	ศรลีงักา	และไทย	 
มีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเจริญทางเศรษฐกจิและสังคมในภูมภิาค	และเพ่ือส่งเสรมิผลประโยชน์ร่วมกนั	 
ในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 เทคโนโลยี	 และการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ	 ปัจจุบัน	 BIMSTEC	 
มีความร่วมมือกันใน	 14	 สาขาหลัก	 ได้แก่	 การค้าและการลงทุน	 คมนาคมและการสื่อสาร	 พลังงาน	 
การท่องเที่ยว	 เทคโนโลยี	 ประมง	 เกษตร	สาธารณสุข	การลดความยากจน	การต่อต้านการก่อการร้าย 
และอาชญากรรมข้ามชาติ	การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ	วัฒนธรรม	ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน	 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานระดับชาติ	 
และมีผู้ประสานงานรายสาขาความร่วมมือ	โดยสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง	 
คอื	สาขาเกษตร	มปีระเทศเมยีนมาเป็นประเทศน�า	(Lead	Country)	และ	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
เป็นหน่วยงานประสานหลักฝ่ายไทย	สาขาประมง	มีประเทศไทยเป็น	Lead	Country	และกรมประมง 
เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย
	 การด�าเนินงานของสาขาความร่วมมอืด้านการเกษตรทีผ่่านมา	ได้ก�าหนดให้มกีารด�าเนนิโครงการ 
ความร่วมมือด้านการเกษตรรวม	 8	 โครงการ	 ท้ังนี้	 ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงาน	 1	 โครงการ	 ได้แก	่ 
โครงการ	 Developing	 Good	 Agricultural	 Practices	 (GAP)	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได ้
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 จ�านวน	 2	 ครั้ง	 คือ	 เมื่อวันที่	 10-14	 กันยายน	 2555	 เรื่อง	 
การพัฒนาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีรวมทั้งเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศสมาชิก	BIMSTEC	และเมื่อ 
วนัที	่26	-	28	เมษายน	2559	เรือ่ง	การพฒันาการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ในกลุม่ประเทศสมาชกิ	BIMSTEC	 
ระยะที่	 2	 ซึ่งด�าเนินการผ่านกลไกการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางการเกษตร	 ซึ่งท�า 
หน้าที่หารือเกี่ยวกับการก�าหนดแนวทางความร่วมมือและติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี	
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	 ส�าหรับการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือ 
ทางการเกษตร	 ครั้งที่	 6	 เมื่อวันที่	 12-16	 ธันวาคม	 2560	ณ	 
จงัหวดัเชียงราย	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้รับความเหน็ชอบ 
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นเจ้าภาพ	 มีผู้แทนจาก 
ประเทศสมาชิก	BIMSTEC	6	ประเทศ	(ยกเว้นภูฏาน)	ผู้แทนจาก 
ส�านกัเลขาธิการ	BIMSTEC	ผูแ้ทนจากกระทรวงการต่างประเทศ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
เข้าร่วมการประชุม	 จ�านวน	 40	 คน	 โดยการประชุมคร้ังนี้มี 
การหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและทบทวนสถานะ 
ของโครงการความร่วมมอืด้านการเกษตร	รวมถงึแนวทางความร่วมมอืเชิงลึกด้านการเกษตรท่ีควรผลักดัน 
ให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันในอนาคต	 ตามความเห็นของที่ประชุมระดับผู้น�า	 BIMSTEC	 อย่างไม่เป็น 
ทางการ	เมื่อเดือนตุลาคม	2559	และมีมติเห็นชอบให้เสนอประเด็นที่มีความส�าคัญ	และควรผลักดันต่อ 
ทีป่ระชุมระดบัรฐัมนตรด้ีานความร่วมมอืทางการเกษตรของ	BIMSTEC	คร้ังที	่1	ทีค่าดว่าจะมีขึน้ในปี	2561	 
เพือ่พจิารณาให้ข้อชีน้�าเชงินโยบาย	ได้แก่	การจดัตัง้กองทุนพเิศษส�าหรบัจดัสรรให้ประเทศสมาชิก	เพือ่ใช้ 
ในการด�าเนนิโครงการให้มคีวามก้าวหน้าและรวดเร็ว	และการเสนอขอจัดตัง้ทนุการศกึษาของ	BIMSTEC	 
ส�าหรบันกัศึกษาจากประเทศสมาชกิเพือ่ศกึษาต่อในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก	ในสาขาการเกษตร 
และสาขาทีเ่กีย่วข้อง	นอกจากน้ี	ประเทศสมาชิก	BIMSTEC	ยงัได้แสดงความสนใจและขอรับการสนบัสนนุ 
ความช่วยเหลือด้านวิชาการจากประเทศไทยในเรื่องการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเก่ียวกับแนวทาง 
การปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี	(Good	Agricultural	Practice:	GAP)	และเทคโนโลยีการพัฒนาการเพาะ 
เลี้ยงสาหร่าย	 ขณะเดียวกันฝ่ายไทยได้แสดงท่าทีสนับสนุนให้ประเทศบังคลาเทศเร่งรัดด�าเนินโครงการ 
สร้างเครือข่ายและจัดท�าระบบข้อมูลเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค	 BIMSTEC	 และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์จากการด�าเนินงานโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน	 
(ASEAN	Food	Security	Information	System:	AFSIS)	ในฐานะหน่วยงานประสานและด�าเนนิโครงการ
	 ส�าหรับการด�าเนินงานในระยะต่อไปของฝ่ายไทย	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะติดตามและ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยในการด�าเนินงานตามมติของที่ประชุม	 ฯ	 เช่น	 
การพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ	การจัดส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับแนวทาง 
การพฒันา	ด้านการเกษตร	และพจิารณามอบหมายผูแ้ทนเข้าร่วมโครงการเพือ่ร่วมหารอืและแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชกิ	โดยจะมกีารประชมุคณะผูเ้ช่ียวชาญด้านความร่วมมอืทางการเกษตร	 
ครั้งต่อไปในปี	2561	ณ	ประเทศบังกลาเทศ

ส่วนประสำนงำนส�ำรองขำ้วฉุกเฉิน
กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ
โทร.	0	2579	5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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1.2  กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (APEC)
	 เอเปคเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 มีเป้าหมายหลัก	 คือ	 
การส่งเสรมิการค้าและการลงทนุ	ต่อมาได้มกีารขยายความร่วมมอืไปยังมติิด้านทางสังคมและการพัฒนา	 
ด้านอ่ืนๆ	เช่น	ความร่วมมอืด้านการเกษตร	การสนบัสนนุบทบาทสตร	ีการอ�านวยความสะดวกทางการค้า	 
และการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ในปัจจุบันเอเปคยังให้ความส�าคัญกับประเด็น 
ท้าทายต่าง	 ๆ	 ของโลก	 เช่น	 กระแสโลกาภิวัฒน์	 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 
ความมั่นคงอาหาร	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	เป็นต้น	
	 ในปี	 2560	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค	 โดยหัวข้อของ	 
การประชุม	คือ	การสร้างพลวตัใหม่และการส่งเสรมิอนาคตร่วมกนัของเอเชยี	-	แปซฟิิก	ซึง่มปีระเดน็เร่ือง	 
การเสริมสร้างความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นหนึ่งในประเด็นส�าคัญ
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้เข้าร่วม 
การประชุมคณะท�างานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร	 เมื่อวันที่	 20	 สิงหาคม	 2560	 
ณ	 เมืองเกิ่นเทอ	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 เพื่อหารือแผนงาน	 /	 โครงการประจ�าปี	 2560	 ได้แก	่ 
โครงการจัดท�าใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย	 การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน 
และควบคุมสารไมโครท็อกซินในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ของจีน	 การประชุมสัมมนาเร่ืองพัฒนา 
เกษตรสมัยใหม่และความเป็นเมืองของจีน	 และการประชุมเรื่องการจัดการสูญเสียอาหารของจีนไทเป	 
ทั้งนี้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น�าเสนอแผนงาน	โครงการที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจาก 
เอเปค	ประจ�าปี	2560	ได้แก่	การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน	และการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการพืชสวนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
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ส่วนองค์กรและยุทธศำสตร์ระหว่ำงประเทศ	
กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ
โทร.	0	2579	5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

	 นอกจากนี	้ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาคการเกษตร	ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการเสรมิสร้าง 
ขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิจก�าลังพัฒนา	 
เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของเอเปค	คือ	การขยาย 
การค้าและการลงทุน	 สร้างการบูรณาการทาง 
เศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	จ�านวน	5	เรือ่ง	 
ได้แก่	1)	ความท้าทายของทรัพยากรน�้าและความ 
มั่นคงอาหาร	 2)	 การลดการสูญเสียอาหารเพื่อ 
ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน	 3)	 การแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาชนบท	 4)	 การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าสินค้าอาหารเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
เขตเมอืงและชนบท	และ	5)	เกษตรสมยัใหม่เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื	รวมท้ังได้น�าเสนอนโยบายการพฒันา 
ชนบทของไทย	 ตามแผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 
ที่ให้ความส�าคัญกับนโยบายลดต้นทุน	การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร	 โครงการ	Smart	Farmer	และ	 
Young	Smart	Farmer	และการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย
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1.3  กรอบความร่วมมอืพนัธมติรนานาชาตกิารวิจยัก๊าซเรอืนกระจกภาคเกษตร  
 (GRA)
	 ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เป็นปัญหาที ่
ประชาคมโลกให้ความส�าคัญ	 เนื่องจากมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร	 การประกอบอาชีพและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์	 ซึ่งจะต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 
ประเทศนิวซีแลนด์จึงได้เชิญประเทศต่างๆ	 รวมถึงประเทศไทย	 เข้าร่วมเป็นพันธมิตรนานาชาติการวิจัย 
ก๊าซเรอืนกระจกภาคเกษตร	(Global	Research	Alliance	on	Agricultural	Greenhouse	Gases:	GRA)	 
ในการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	สมยัที	่15	(COP15)	 
เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2552	ณ	ราชอาณาจักรเดนมาร์ก	โดย	GRA	เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แบบสมัครใจเพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	 รวมทั้ง	 การปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร	 การเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนในดิน	 
การปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน	 ตลอดจนการปรับระบบการผลิตเพ่ือสนับสนุนการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน	 และสร้างความม่ันคงทางอาหาร	 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น 
สมาชิก	 เมื่อวันที่	 4	 มกราคม	 2554	 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ	 นโยบายการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติในคราวประชุม	 เมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 2553	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 
วันที่	 20	 มีนาคม	 2555	 เห็นชอบให้ประเทศไทยยืนยันความเป็นสมาชิก	 โดยประเทศไทยได้ส่งหนังสือ 
แจ้งยืนยันไปยังรัฐบาลนิวซีแลนด์	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2555	ท�าให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์	
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	 ในปี	 2560	 กรอบความร่วมมือ	 GRA	 มี 
ประเทศสมาชิกทั้งหมด	 49	 ประเทศ	 โดยแบ่ง 
กิจกรรมการด�าเนินงานการวิจัยเป็น	 4	 กลุ่มวิจัย 
หลกัด้วยกนั	เพือ่ร่วมมือด้านการวจิยัและด�าเนนิงาน 
ด้านนโยบายร่วมกัน	 โดยก�าหนดประเทศที่เป็น
ประธาน/ประธานร่วมในแต่ละกลุม่	ได้แก่	กลุม่วจิยั 
การจัดการที่ดินการเกษตร	 (Croplands	Group)	 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา/บราซิล)	 กลุ่มวิจัยปศุสัตว	์ 
(Livestock	 Group)	 (ประเทศเนเธอร์แลนด์/ 
นิวซแีลนด์)	กลุ่มวจิยันาข้าว	(Paddy	Rice	Group)	 
(ประเทศญี่ปุ่น/อุรุกวัย)	และกลุ่มประเด็นทับซ้อน	 
(Cross-Cutting	Groups)	ซึ่งประกอบด้วย	2	กลุ่ม 
วจิยัด้วยกนั	ได้แก่	กลุม่วฏัจกัรการเก็บกกัก๊าซคาร์บอนและไนโตรเจนในดิน	(Soil	Carbon	and	Nitrogen	 
Cycling)	 (ประเทศออสเตรเลีย/ฝรั่งเศส)	 และกลุ ่มการวัดและการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก	 
(Inventories	and	Measurement)	(ประเทศแคนาดา/เนเธอร์แลนด์)	ทัง้น้ี	ในการประชมุ	GRA	Council	 
เมื่อปี	 2558	 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มบูรณาการงานวิจัย	 (Integrative	 Research	 Group:	 IRG)	 
โดยควบรวมกลุม่ประเดน็ทับซ้อนท้ังสองเข้าด้วยกนั	ซ่ึงจะมบีทบาทในการสร้างความร่วมมอืด้านการพฒันา 
และถ่ายทอดความรู้	 การวิเคราะห์	 และด�าเนินงานในประเด็นเก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ 
การเกบ็กกัคาร์บอนในดนิ	โดยกลุม่	IRG	จดัตัง้ขึน้จากความร่วมมอืของ	5	เครือข่ายวจัิย	ซ่ึงมปีระเทศหลัก 
ในแต่ละเครอืข่าย	ได้แก่	Grasslands	(ประเทศอรุุกวยั/ไอร์แลนด์)	Soil	carbon	sequestration	(ประเทศ 
ฝรัง่เศส/แคนาดา)	Field	scale	(ประเทศฝรัง่เศส/สหราชอาณาจกัร)	Farm	and	regional	scale	(ประเทศ 
ออสเตรเลีย/สถาบันนานาชาติเพื่อการวิเคราะห์ระบบประยุกต์	(International	Institute	for	Applied	 
System	Analysis:	IIASA)	และ	GHG	inventories	(ประเทศเนเธอร์แลนด์/แคนาดา)	
	 การด�าเนินงานขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ	 GRA	 ได้ด�าเนินงานผ่าน 
คณะอนกุรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารว่าด้วยการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศด้านการเกษตร	 
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ	์ได้มีมติเมื่อวันที่	12	มกราคม	2553	ให้ 
แต่งตัง้ขึน้	โดยมรีองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธาน	ผูแ้ทนส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	ทั้งนี้	ในฐานะที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการในการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จึงได ้
รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่หน่วยงานประสานงานกลางและเข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษา	 (GRA	Council	 
Meeting)	มาอย่างต่อเนือ่ง	ตัง้แต่การเข้าร่วมประชมุระดับเจ้าหน้าทีอ่าวโุสในปี	2553	การประชมุสดุยอด 
รัฐมนตรีในปี	 2554	 ในฐานะผู้สังเกตการณ์	 การประชุมสภาท่ีปรึกษา	 (GRA	 Council	 Meeting)	 
ในฐานะประเทศสมาชิกโดยสมบูรณ์ครั้งแรกในปี	 2555	 และเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทุกปี	 
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ซึ่งนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในปี	 2555	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะ 
หน่วยงานประสานงานกลาง	ได้มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน	โดยเสนอให้มกีารแต่งตัง้ผูป้ระสานงานและ 
คณะท�างานกลุ่มวิจัยและกลุ่มการวัดและการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก	ภายใต้ความร่วมมือ	GRA	ซึ่ง 
คณะอนกุรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารว่าด้วยการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศด้านการเกษตร	 
ได้มีมติเมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2555	มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ประสานงานและคณะท�างาน 
กลุ่มวิจัยการจัดการที่ดินการเกษตร	 กรมปศุสัตว์เป็นผู้ประสานงานและคณะท�างานกลุ่มวิจัยปศุสัตว	์ 
กรมการข้าวเป็นผู้ประสานงานและคณะท�างานกลุ่มวิจัยนาข้าว	 กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ประสานงาน 
และคณะท�างานกลุ่มวัฎจักรไนโตรเจนและคาร์บอนในดิน	 และส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น 
ผู้ประสานงานและคณะท�างานกลุ่มการวัดและการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก	
	 ต่อมาคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 มีมติเมื่อวันที่	 8	 มกราคม	 
2558	ให้ยกเลกิค�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารว่าด้วยการเปลีย่นแปลง 
ภูมิอากาศด้านการเกษตรชุดเดิม	และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรข้ึนใหม่	 โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
เป็นประธาน	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นรองประธานคนที่	1	ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	เป็นรองประธานคนที่	2	และผู้อ�านวยการส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	ส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร	เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	โดยคณะอนุกรรมการฯ	มีมติเมื่อวันที่	9	ธันวาคม	 
2558	ให้แต่งตัง้	ผูป้ระสานงานกลุม่วจิยัและกลุม่วจิยัประเดน็ทบัซ้อน	ภายใต้ความร่วมมอื	GRA	พร้อมทัง้ 
ให้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าต่อแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสม	 
โดยมรีองเลขาธิการส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	เป็นประธานคณะผูป้ระสานงาน	ผูแ้ทนกรมพฒันาทีด่นิ	 
กรมปศุสตัว์	กรมการข้าว	กรมวชิาการเกษตร	และส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเป็นผูป้ระสานงาน	ผูท้รง 
คณุวฒุเิป็นทีป่รกึษา	และผูแ้ทนส�านักวจิยัเศรษฐกจิการเกษตรเป็นผูป้ระสานงานและเลขานกุาร	ท�าหน้าที่ 
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

ประสานงาน	ก�าหนดแนวทาง	และด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือ	GRA	รวมทั้งวิเคราะห์	เสนอแนะแนว 
ทางที่เหมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร	และส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได ้
เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษา	GRA	และกลุ่มการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง
	 ในปี	2560	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เข้าร่วมประชุมกลุ่มบูรณาการงานวิจัย	ระหว่างวันที่	 
19	 -20	 มกราคม	 2560	ณ	ประเทศอิตาลี	 โดยมีประเทศแคนาดาและฝรั่งเศส	 ท�าหน้าที่ประธานและ 
ประธานร่วม	 มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�านวน	 16	 ประเทศ	 ได้หารือเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน 
ตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่ม	 และพัฒนาข้อเสนอโครงการส�าคัญ	 (Flagship	 Projects)	 ในประเด็นเกี่ยวกับ 
การกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนในดนิและการพฒันาการจัดท�าบญัชก๊ีาซเรือนกระจก	และได้เข้าร่วมประชมุสภา 
ที่ปรึกษา	GRA	ระหว่างวันที	่29	สิงหาคม	-	1	กันยายน	2560	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งการประชุมได้รับรอง 
ข้อเสนอโครงการส�าคญัจ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่	โครงการพฒันาการจดัท�าบญัชีก๊าซเรอืนกระจกภาคเกษตร	 
โครงการพัฒนาการกักเก็บคาร์บอนในดิน	 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบนาข้าว	 และโครงการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกในระบบการย่อยอาหารสัตว์	 นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มโครงการเก่ียวกับ 
การจัดการระบบอาหารเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ	 (A	 circular	 food	 system	 for	 nutrition	 
security)	ตามที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอ	
	 การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือ	 GRA	 เป็นการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ	 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ประสบการณ์	 และการด�าเนินงานร่วมกัน	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ด้านการวิจัยและพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร	 รวมถึงการพัฒนา 

เคร่ืองมือทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีท่ีใช้วัด 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และการพัฒนา 
ความเป ็นหุ ้นส ่วนในการส่ังสมองค ์ความรู 	้ 
ความเชีย่วชาญในการท�าวจิยัแก่ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง	 
ทั้งในระดับนักวิทยาศาสตร	์เกษตรกร	และองค์กร 
เกษตรกร	 ซ่ึงจะช่วยพัฒนาเครื่องมือและเทคนิค 
ใหม่ๆ	 ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภาคเกษตร	 และช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานและ 
ถ่ายทอดความรู้ลงสู่เกษตรกร
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2. ความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security)

	 สบืเนือ่งตัง้แต่ช่วงปลาย	พ.ศ.	2551	ทีป่ระชาคมโลกประสบกบัปัญหาภาวะราคาอาหารเพ่ิมสูงข้ึน	 
ก่อให้เกิดความกังวลในภาวะความไม่มั่นคงด้านอาหารขึ้นในอนาคต	 ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ 
ทรพัยากรธรรมชาติและโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตรมกีารเปลีย่นแปลงไปมาก	นอกจากนีส้ถานการณ์	 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติซ่ึงได้ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน 
ความแปรปรวนของฤดูกาลส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้ง	 น�้าท่วม	 โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด	 
สถานการณ์ดังกล่าว	 มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อผลผลิตทางการเกษตร	 ซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ 
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรโลกท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จึงได้ติดตามสถานการณ์เพื่อคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น	 ด้วยความส�าคัญของประเด็นดังกล่าว	 
กรอบความร่วมมือต่างๆ	 จึงเพิ่มประเด็นเรื่องความม่ันคงด้านอาหาร	 เพื่อติดตามสถานการณ์ของ 
แต่ละประเทศสมาชกิอย่างใกล้ชดิ	โดยก�าหนดกฎระเบยีบ	และมกีารประชมุแลกเปล่ียนความเหน็เกีย่วกบั 
ความมั่นคงด้านอาหารระหว่างกัน
	 ส�าหรบัประเทศไทยซึง่เป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรการผลิตท่ีอดุมสมบรูณ์และหลากหลาย	สามารถ 
ผลิตอาหารทั้งพืช	 ประมง	 และปศุสัตว์ได้เพียงพอส�าหรับการบริโภคภายในประเทศ	 และเป็นประเทศ 
ผู้ผลิตรวมทั้งส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก	 ถือเป็นประเทศที่ส�าคัญท่ีได้รับเชิญให ้
เข้าร่วม	 และเป็นตัวแทนจัดประชุมหารือกับผู ้แทนจากกรอบความร่วมมือต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 
ในเรือ่งดงักล่าว	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทส�าคญัในการเข้าร่วมเป็นสมาชกิ 
ในกรอบความร่วมมือที่มีประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารต่างๆ	ดังนี้

2.1 การประชุมหุ ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ภายใต้กรอบ 
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก 
	 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย	-	แปซิฟิก	(Asia-Pacific	Economic	Cooperation:	 
APEC)	 ให้ความส�าคัญกับประเด็นความมั่นคงอาหาร	 โดยได้จัดต้ังกลไกเพื่อก�าหนดนโยบายความมั่นคง	 
ด้านอาหารของภมูภิาคทัง้ในระดบัรฐัมนตร	ีได้แก่	การประชมุรัฐมนตรีความมัน่คงอาหารเอเปคทีก่�าหนด 

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุก	2	ปี	เพื่อก�าหนดทิศทางและ 
แลกเปลี่ยนแนวนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร 
ระหว่างสมาชิกเอเปค	 และระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส	 
ได้แก่	 การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความ 
มั่นคงอาหาร	 ซ่ึงเป็นกลไกความร่วมมือระหว่าง 
ภาครฐัและภาคเอกชน	(Public	Private	Partnership)	 
ด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	
ซึง่ก�าหนดจดัขึน้ปีละ	2	ครัง้	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 
สร้างความมัน่คงอาหาร	ในภมูภิาคเอเชยี	-	แปซฟิิก	
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	 ในปี	2560	ผูแ้ทนส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบประเด็น	ความมัน่คง 
อาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้เข้าร่วมการประชมุหุ้นส่วนเชงินโยบายด้านความมัน่คงอาหาร	 
จ�านวน	2	ครั้ง	ระหว่างวันที่	25	-	27	กุมภาพันธ์	2560	ณ	เมืองนาตรัง	และระหว่างวันที	่21-22	สิงหาคม	 
2560	เมอืงเกิน่เทอ	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	โดยทัง้สองครัง้ได้รายงานทีป่ระชมุทราบถึงการด�าเนนิ 
การของไทยในเรื่อง	 การท�าเกษตรยั่งยืนเพื่อความมั่นคงอาหาร	 การสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชนผ่านกลไกประชารัฐเพ่ือการพัฒนา	 โดยไม่ท้ิงใครไว้เบื้องหลัง	 การด�าเนินโครงการ 
เกษตรแปลงใหญ่เพือ่ลดต้นทนุการผลติ	เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั	และอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างยัง่ยนื	รวมท้ังจดัต้ังศนูย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร	เพือ่เผยแพร่แนวการปฏิบตัท่ีิดี	 
นอกจากนี้	 ที่ประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร	 ครั้งที่	 2	 ได้รับรองเอกสารส�าคัญ	 
2	 ฉบับ	 ได้แก่	 (1)	 แผนปฏิบัติการส�าหรับกรอบการท�างานของโครงการเอเปคแบบหลายปีต่อเนื่อง 
ด้านความมั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ปี	พ.ศ.	2561	-	2563	และ	(2)	แผนปฏิบัติ 
การส�าหรับกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชนบทและเขตเมืองเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงอาหารและ 
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ	ทั้งนี้	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้แสดงบทบาท	ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก 
ในประเด็นความมั่นคงอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ด้วยการเสนอกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัต ิ
การพฒันาชนบทและเขตเมอืงเพือ่ความมัน่คงอาหารและการเตบิโตอย่างมคีณุภาพ	จ�านวน	2	เรือ่ง	ได้แก่	 
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	และการพัฒนาการ 
เกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซ่ึงกิจกรรมข้างต้นจะเกิดประโยชน์กับไทย 
ในมิติด้านการพัฒนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและมีคุณภาพ	 
และในมิตขิองการเสริมสร้างพนัธมติรด้านการเกษตรต่างประเทศ	ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การเกษตร 
ต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2560	-	2564

ส่วนองค์กรและยุทธศำสตร์ระหว่ำงประเทศ	
กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ
โทร.	0	2579	5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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2.2 การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ภายใต้องค์การอาหาร 
 และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
	 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization:	FAO)	 
ได้จัดประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก	 (Committee	 on	world	 Food	 Security:	 CFS)	 
ณ	 กรุงโรม	 สาธารณรัฐอิตาลี	 โดยใช้เป็นเวทีการประชุมนานาชาติในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง 
ความมั่นคงอาหารและการเกษตร	 เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา 
ความไม่ม่ันคงอาหารของโลก	 ที่ผ่านมามีการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 อาทิ	 หลักการลงทุน 
ภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ	 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพ่ือความมั่นคงอาหารและ 
โภชนาการ	ถือเป็นประเด็นชี้น�าหรือทิศทางที่เวทีระดับโลกให้ความส�าคัญ	ซึ่งประเทศไทยสามารถน�ามา 
ปรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารและที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในประเด็นความมั่นคง 
ด้านอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก 
เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อแสดงบทบาทของไทยในเวทีโลก	 และน�าเสนอผลส�าเร็จของไทยในการด�าเนินงาน 
เพือ่ความมัน่คงด้านอาหารสูเ่วทโีลก	รวมทัง้ตดิตามความเคลือ่นไหว 
ของเวทีโลกในประเด็นที่ เ กี่ยวข ้องกับการเกษตรและอาหาร	 
และความมั่นคงอาหาร	
	 ส�าหรับการประชุม	 CFS	 ครั้งท่ี	 43	 จัดขึ้นระหว่างวันที	่ 
17	-	21	ตุลาคม	2559	มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนา 
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ	 
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รวมถึงบทบาทของปศุสัตว์	 ในฐานะเป็นกลไก 
ขับเคลื่อนที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ของเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมในระบบ 
อาหารโลก	 โดยที่ประชุมได้รับรองเอกสารส�าคัญ	 
2	 ฉบับ	 คือ 1) บทสรุปและข้อเสนอแนะของ 
คณะผู ้เชี่ยวชาญระดับสูงว่าด้วยความมั่นคง 
อาหารและโภชนาการจากรายงาน เรื่อง  
การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพื่อความมั่นคง 
อาหารและโภชนาการ รวมถึงบทบาทของ 
ภาคปศสุตัว์ (Summary	and	Recommendations	 
of	the	High	Level	Panel	of	Experts	on	Food	 
Security	 and	 Nutrition	 (HLPE)	 Report	 on	 
Sustainable	Agricultural	Development	 for	 
Food	 Security	 and	Nutrition:	What	 Roles	 
for	 Livestock?)	 เช่น	 ส่งเสริมความเชื่อมโยง 
เชงินโยบายด้านความมัน่คงอาหารและโภชนาการ	 
แก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ	 ความปลอดภัย 
ของอาหาร	 และสภาพของการท�างานและ 
การบริการ	 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ 
ให้อ�านาจแก่สตร	ีส่งเสรมิการเพิม่บทบาทของเยาวชน	ปกป้องสิง่แวดล้อม	และส่งเสรมิการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสทิธภิาพและยัง่ยนื	เสริมสร้างความยืดหยุน่ต่อความเส่ียงและความผันผวน	 
และส่งเสริมความร่วมมือในด้านนวัตกรรม	 การวิจัย	 การพัฒนา	 และแก้ไขปัญหาด้านข้อมูล	 และ  
2) ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย เรือ่ง การเชือ่มโยงเกษตรกรรายย่อยกับตลาด	(Connecting	Smallholders	 
to	Markets-recommendations)	 เช่น	 การปรับปรุงระบบข้อมูลสถิติอย่างครอบคลุมและเข้าถึงง่าย	 
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยแก่เกษตรกรรายย่อยในการเข้าสู่ตลาด	สนบัสนนุกลไกท่ีช่วยให้เกษตรกร 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านราคาและตลาดที่โปร่งใส	 /	 ทันต่อเหตุการณ์ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 
เพิ่มการลงทุนในนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน	 รวมทั้งส่งเสริมการผลิตที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้าง 
ความยืดหยุ่น	ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	/	ภัยธรรมชาติ	/	วิกฤตราคาสินค้า
	 นอกจากนี	้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	น�าเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชด�าริในเรื่องแหล่งอาหารโปรตีน 
ของคนไทย	 โดยทรงส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหารโปรตีนที่หลากหลาย	 รวมท้ังพระราชทานแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	 ภายใต้การเปล่ียนแปลงในบริบทต่างๆ	 
และเผยแพร่แผนงานบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม	(Zoning	by	Agri-Map)	และการจัดงานตลาดดิจิทัล 
เพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรรายย่อยสู่ตลาดสมัยใหม่
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	 ส�าหรับการประชุม	CFS	ครั้งที่	44	จัดขึ้นระหว่างวันที	่9	-	13	ตุลาคม	2560	ได้หารือเกี่ยวกับรายงาน 
ผลการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ	ซึ่งจัดท�าขึ้นโดย 
คณะผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงูของ	CFS	(High	Level	Panels	of	Experts:	HLPE)	ทีก่ล่าวถึงบทบาทของป่าไม้ 
และต้นไม้ต่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ	 เนื่องจากเป็นแหล่งอาหาร	 แหล่งพลังงาน	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในการประกอบอาหาร	แหล่งสร้างรายได้และการจ้างงาน	และการให้บริการทางด้านระบบนิเวศ 
ทีจ่�าเป็นส�าหรบัความมัน่คงอาหารและโภชนาการ	รวมทัง้สขุภาพและความเป็นอยูข่องมนษุย์	นอกจากนี้	 
ยังได้จัดท�าข้อเสนอแนะในการด�าเนินการของรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 4	 ข้อ	 ได้แก่	 1)	 รับรู้ถึง 
ความส�าคัญ	 เพิ่มความตระหนักรู้	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทของป่าไม้และต้นไม้ต่อความ 
มั่นคงอาหารทั้ง	 4	 มิติ	 คือ	 การเข้าถึง	 การมีอยู่	 การใช้ประโยชน์	 และความยั่งยืน	 2)	 พัฒนาและใช ้
องค์ความรู้ด้านนโยบายและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้านป่าไม้และต้นไม้เพื่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	3)	พัฒนา	ด�าเนินการ	และติดตามนโยบายการจัดการภาคเกษตรและป่าไม้แบบ 
องค์รวมเพื่อปรับปรุงและสร้างความยั่งยืนด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ	 และ	 4)	 ส่งเสริม 
การด�าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามความสมัครใจเพ่ือสนับสนุนสิทธิในการได้รับอาหารอย่างเพียงพออย่างเป็น 
ล�าดับในบริบทของความมั่นคงทางอาหาร	 และแนวปฏิบัติตามความสมัครใจว่าด้วยการบริหารจัดการ 
การถอืครองทีด่นิ	การประมง	และป่าไม้อย่างรบัผิดชอบในบรบิทของความมัน่คงทางอาหารระดบัประเทศ	
	 นอกจากนี้	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กล่าวถ้อยแถลงเพ่ือสนับสนุนข้อเสนอแนะของ	 
CFS	ว่าไทยมีการจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(2560	–	2579)	ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นแนวทางในการปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้	 ปราบปรามและป้องกัน	 
การบกุรุกป่าอย่างเข้มงวด	บรหิารจัดการท่ีดนิในพืน้ทีป่่าไม้	รวมทัง้เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน	 นอกจากนี้	 ยังได้ก�าหนดเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ี 
ป่าไม้เป็นร้อยละ	40	ของพื้นที่ประเทศ	เพื่อสนับสนุนการบรรล	ุSDGs	เป้าหมายที่	15	รวมถึงการส่งเสริม 

การจดัตัง้ป่าชมุชน	ควบคูไ่ปกบัการน้อมน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
เพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัย 
อยู่ตามพื้นท่ีป่า	 พร้อมทั้งยกตัวอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร	ิ6	แห่งทัว่ประเทศ	ซึง่ได้อนรุกัษ์และฟ้ืนฟสูภาพป่า 
ด้วยวิธีต่างๆ	เช่น	แนวทางการปลูกป่า	3	อย่างได้ประโยชน์	4	อย่าง	 
การปลูกป่าด้วยระบบป่าเปียก	และการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก

ส่วนองค์กรและยุทธศำสตร์ระหว่ำงประเทศ	
กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ
โทร.	0	2579	5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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2.3 องค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
	 องค์กรส�ารองข้าวฉกุเฉนิของอาเซยีนบวกสาม	(ASEAN	Plus	Three	Emergency	Rice	Reserve:	 
APTERR)	เป็น	“กลไกถาวรระหว่างประเทศภาคี”	ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง	13	ประเทศสมาชิก	 
(อาเซียน	 จีน	ญี่ปุ่น	 และเกาหลีใต้)	 ในการจัดตั้งระบบส�ารองข้าวไว้ส�าหรับช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	 
ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง	 ในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	 ซ่ึงเป็นการสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาหารในภาวะไม่ปกติให้กับภูมิภาค	 โดยไม่กระทบต่อการค้าข้าวในตลาดปกติ	 
โดยได้มีความตกลง	APTERR	ซึง่รฐับาลไทย	(โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนัน้)	 
ได้ร่วมลงนามร่วมกบัประเทศสมาชิกอาเซยีนบวกสาม	โดยมคีณะมนตร	ีAPTERR	เป็นผู้แทนของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนบวกสาม	ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายแผนงานโครงการ	 ติดตาม	 ก�ากับการด�าเนินงานของ 
ส�านักเลขานุการ	APTERR	ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น	2	อาคารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	และได้รับการคุ้มครอง 
การด�าเนินงานของส�านักเลขาฯ	โดยมีสภาพบุคคล	และได้รับสิทธิพิเศษและการอ�านวยความสะดวกตาม 
กฎหมายของประเทศไทย	ภายใต้	“พระราชบัญญตัคิุม้ครองการด�าเนนิงานของส�านกังานเลขานกุารองค์กร 
ส�ารองข้าวฉกุเฉินของอาเซยีนบวกสาม	พ.ศ.	2559”	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่6	สงิหาคม	2559	เป็นต้นมา
	 ส�าหรับประเทศไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร	 เป็นผู ้แทนไทยในคณะมนตรี	 APTERR	 โดยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี	 APTERR	 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	นับตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา	ในปี	2560	ได้มีการประชุมคณะมนตรี	APTERR	 
ครั้งที่	5	เมื่อวันที่	3	-	4	พฤษภาคม	2560	ณ	เมืองบาหลี	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ที่ประชุมได้ร่วมหารือ 
และเห็นชอบการแก้ไขแผนบริหารการเงินของส�านักเลขานุการฯ	ปี	2561	-	2565	ซึ่งมีสาระส�าคัญ	คือ	 
การเพิม่การบรจิาคเงนิทนุส�าหรบัการด�าเนนิการในช่วง	5	ปีข้างหน้าในวงเงนิรวมเท่าเดมิ	และมอบหมาย 
ให้ส�านักเลขาธิการอาเซียนยกร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ	 2	 ของความตกลง	 APTERR	 
เพื่อแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณาและด�าเนินการตามกระบวนการภายในประเทศก่อนที่จะมี 
การลงนามต่อไป	นอกจากนี	้ยงัเหน็ชอบแผนการด�าเนนิการของ	APTERR	ในการผลกัดนัให้ประเทศสมาชกิ 
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1/	Tier	1	เป็นการระบายข้าวตามท่ีประเทศคูส่ญัญาได้จดัท�าสัญญาซือ้ขายไว้ล่วงหน้าก่อนเกดิภยัพิบตั	ิ(Forward	Contract)

ส่วนประสำนงำนส�ำรองขำ้วฉุกเฉิน
กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ
โทร.	0	2579	5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

ร่วมด�าเนินงานตาม	Tier	11	โดยการท�าสัญญาซื้อขายข้าวแบบท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัติ	 
(Forward	 Contract)	 เพื่อให้ประเทศสมาชิกจับคู่ท�าสัญญาซื้อขายข้าวในราคาที่เหมาะสม	 รวดเร็ว	 
ทนัต่อการช่วยเหลอื	โดยประเทศไทย	เวยีดนาม	และญีปุ่น่	ได้เสนอตวัเป็นประเทศผูข้ายข้าว	(Supplying	 
Country)	 และยังอยู่ระหว่างการรอให้ประเทศสมาชิกแจ้งประเทศผู้ซื้อข้าว	 (Demanding	 Country)	 
ซึ่งจะมีการหารือในประเด็นนี้อีกครั้งในการประชุมคณะมนตรี	APTERR	ครั้งที่	6	ในเดือนมีนาคม	2561	 
ณ	กรุงเวียงจันทน	์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 การด�าเนินงานของ	 APTERR	 มีความสอดคล้องกับแนวทางของ	 FAO	 ซ่ึงเป็นองค์กรระดับโลก 
ในการก�าหนดแนวทางด้านการเกษตรและอาหาร	 ซึ่งให้ความส�าคัญในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร 
มาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	“ความมั่นคงด้านอาหารในภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน”	ที่ได้เน้นย�้าให้แต่ละ 
ภูมิภาคให้ความส�าคัญกับกลไกการด�าเนินงานเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในระดับภูมิภาค	 
เพื่อลดข้อจ�ากัดในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	ของ	FAO	ผ่านกลไก	World	Food	Program	 
ดังนั้นการจัดตั้ง	APTERR	จึงถือว่าสอดคล้องได้อีกด้วย
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3.  AFSIS กับการพัฒนาสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน

	 โครงการระบบข้อมูลความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน	 (	 ASEAN+3	 Food	 Security	 
Information	 System:	 AFSIS)	 จัดตั้งข้ึนโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิก	 ASEAN+3	 เพื่อเป็น 
ศูนย์กลางด้านสารสนเทศ	 ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น 
ผูบ้รหิารจดัการและด�าเนนิงานโครงการตัง้แต่	มกราคม	2546	ระบบสารสนเทศเพือ่ความม่ันคงด้านอาหาร	 
(AFSIS)	ได้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการผลิต	 การตลาด	 การน�าเข้าและส่งออกของพืชอาหาร 
ทีส่�าคญั	5	ชนดิ	คอื	ข้าว	มนัส�าปะหลงั	ข้าวโพดเล้ียงสตัว์	ถัว่เหลือง	และอ้อยโรงงาน	รวมทัง้ข้อมูลพ้ืนฐานอืน่ 
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวท�าให้ทราบสถานการณ์การผลิตอาหาร	 
น�าไปใช้ประโยชน์ในการค�านวณตัวช้ีวัด	 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์	 รวมทั้งประกอบการรายงาน 
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรส�าหรับผู้บริหารด้วย	
	 ในปี	2560	AFSIS	ด�าเนินงานโครงการร่วมกับองค์กรต่างๆ	รวม	3	โครงการ	ประกอบด้วย	

1) โครงการ Improving Statistics Data on Food Processing and  
 Distribution Related to Agricultural Crops in ASEAN Region  
 (ISFAS) 
	 เป็นโครงการทีด่�าเนนิการร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง	ประเทศญีปุ่น่	(MAFF	JAPAN)	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถิติและวิธีการในการจัดท�าสารสนเทศด้าน	 Food	 Value	 Chain	 ในภูมิภาค 
อาเซยีน	โดยรฐับาลญีปุ่่นให้งบประมาณสนับสนนุเป็นระยะเวลา	3	ปี	ต้ังแต่ปี	2559	-	2562	โครงการ	ISFAS	 
ให้งบประมาณสนับสนุนแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในการส�ารวจข้อมูลด้าน	Food	Value	Chain	ในช่วง 
กรกฎาคม	2559	-	พฤษภาคม	2560	มีประเทศทีด่�าเนนิการ	2	ประเทศ	คอื	สาธารณรฐัอนิโดนเีซยีท�าการ 
ส�ารวจข้อมูล	Food	Value	Chain	ของมนัส�าปะหลงั	ในพืน้ทีจ่งัหวดับนัดงุ	ซึง่เดิมยงัไม่มกีารจดัเกบ็ข้อมลู 
เกี่ยวกับมันส�าปะหลัง	 จากการด�าเนินการท�าให้ได้รับประสบการณ์ในการจัดท�าข้อมูล	 และได้ข้อมูล 

การแปรรูป	 การขนส่ง	 และต้นทุนการผลิต 
มันส�าปะหลัง	 เพื่อน�าไปก�าหนดนโยบายและแผน	 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 
(สปป.ลาว)	ได้ส�ารวจข้อมูล	Food	Value	Chain	 
ของข้าว	 ในพ้ืนท่ีแขวงสะหวันนะเขต	 เนื่องจาก 
ข้าวเป็นพืชส�าคัญอันดับ	1	ของประเทศ	ซึ่งยังไม่มี 
ข้อมูลการแปรรูปและการตลาด	 ส�าหรับในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน	2560	ถงึเดือนพฤษภาคม	2561	 
ประเทศไทย	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	และ 
ราชอาณาจักรกัมพูชาจะด�าเนินงานโครงการนี ้
เช่นกัน
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2) โครงการ Establishment Real-time Food Security Information  
 Network and Developing Human Resource 
	 เป็นโครงการที่สาธารณรัฐเกาหลี	 โดย	 Korea	 Agency	 of	 Education,	 Promotion	 and	 
Information	Service	in	Food,	Agriculture,	Forestry	and	Fisheries	(EPIS)	ให้ความร่วมมอืกบั	AFSIS	 
ในการพฒันาระบบการจดัเกบ็สารสนเทศแบบ	Real	time	ให้กบัประเทศสมาชกิเฟสแรกปี	2557	-	2560	 
งบประมาณรวม	4	ล้านดอลลาร์สหรฐั	โดยด�าเนนิการใน	สปป.ลาว	ในปี	2557	ราชอาณาจกัรกมัพชูาและ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ในปี	2558	สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในป	ี2559	และ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ในปี	2560	ทั้งนี้	EPIS	รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือสนับสนุนให้แต่ละ 
ประเทศสร้างระบบสารสนเทศ	National	Agricultural	Food	 Information	System	 (NAIS)	 เพื่อใช้ 
ในการบริหารจัดการสินค้า	 และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในการส�ารวจ	 
บันทึกข้อมูลสารสนเทศแบบ	Real	time	ตามความต้องการของแต่ละประเทศ	

3) โครงการ ASEAN Rice Trade Model 
	 เป็นโครงการท่ีสาธารณรฐัเกาหล	ีโดย	National	Information	Society	Agency	(NIA)	ด�าเนนิงาน 
ร่วมกับส�านักงานเลขานุการ	 AFSIS	 เพื่อจัดท�าแบบจ�าลองการค้าข้าวของอาเซียนและจัดท�าเครื่องมือ 
ในการพยากรณ์ก่ึงส�าเร็จรูปบนเว็บไซต์ให้ประเทศสมาชิกใช้ในการพยากรณ์	 ระยะเวลาด�าเนินงาน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2560	ถึงเดือนกันยายน	2561	
	 ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร	 ในปี	 2560	 AFSIS	ร่วมกับหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนี	สาธารณรฐัเกาหล	ีและประเทศญ่ีปุน่	จดัการฝึกอบรมและการประชุมเชงิปฏบิตักิารเก่ียวกบั 
สถิติและสารสนเทศ	 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	 และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
มาปรับใช้กับภาคการเกษตร	 รวมถึงการศึกษาดูงาน	 ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศและ 
งานที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคอาเซียน	รวม	7	หลักสูตร	ได้แก่	1) Basic  
Statistics and Excel Training in Laos PDR โดย	AFSIS	ประสานกับประเทศไทยจัดส่งนักวิชาการ 
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ส�ำนักงำนเลขำนุกำร	AFSIS
โทร.	0	2940	7468

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

สถิติของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ไปอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 
สปป.	ลาว	ระหว่างวันที่	9	-	13	มกราคม	2560	ณ	กรุงเวียงจันทน์	สปป.	ลาว	2) The workshop on  
Promoting of Utilization of Remote Sensing Technology in ASEAN Region โดย	AFSIS	 
ร่วมกับ	Japan	Science	and	Technology	Agency	(JST),	Remote	Sensing	Technology	Center	 
of	Japan	(RESTEC)	จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ	ในวันที่	10	มีนาคม	2560	3) Workshop on China-ASEAN  
Information Management and IT Application of Food Safety Production ณ	เมอืงกวางโจว	 
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	ระหว่างวนัที	่13-15	มถุินายน	2560	4) SAKURA Exchange Program  
in Science (Sakura Science Plan) AFSIS	ร่วมกับ	JST	และ	RESTEC	จัดระหว่าง	18-27	ตุลาคม	 
2560	ณ	เมืองโตเกียว	และไซตามะ	5)Training for Capacity Building in Agricultural Statistics  
and ICT Application ร่วมกับ	The	Korea	Agency	of	Education,	Promotion	and	Information	 
Service	in	Food,	Agriculture,	Forestry	and	Fishery	(EPIS)	ระหว่างวันที่	6-14	พฤศจิกายน	2560	 
ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	6) Workshop on ASEAN+3 Rice Trade Forecast Model for ASEAN+3  
Working-level Officials ร่วมกับ	National	 Information	Society	Agency	 (NIA)	จัดขึ้นระหว่าง 
วันที่	6-10	พฤศจิกายน	2560	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	และ	7) Workshop on Knowledge Sharing  
and Trade Promotion for Agri-Tech Industry 2017 ร่วมกับ	EPIS	จัดขึ้นระหว่างวันที	่18-19	 
ธันวาคม	2560	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี
	 ส�านักงานเลขานุการ	 AFSIS	นอกจากท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางสารสนเทศความมั่นคงด้าน 
อาหารของอาเซยีนเท่าน้ัน	ยงัมส่ีวนในการพัฒนาการจดัท�าสารสนเทศด้านการเกษตร	การพฒันาบคุลากร 
ด้านสารสนเทศการเกษตรของภูมิภาคอาเซียน	 ท�าให้บุคลากรของอาเซียนได้รับประสบการณ์	 มีโอกาส 
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ท่ีสามารถน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที ่
ด้านสารสนเทศการเกษตรของอาเซียน
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	 บทบำทภำรกิจด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล	 นับเป็น 
ภำรกิจหน่ึงที่มีควำมส�ำคัญของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 
ในกำรท�ำหน้ำท่ีสะท้อนภำพกำรด�ำเนนิงำนยทุธศำสตร์	มำตรกำร	 
แผนงำน	 ตลอดจนโครงกำรส�ำคัญต่ำงๆ	 ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 ตลอดปี	 2560	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 
ได้ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 
ส�ำคัญตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ที่เน้นกำร 
ยกระดับมำตรฐำนกำรเกษตรสู่ควำมยั่งยืน	 ด้วยนโยบำยยก 
กระดำษ	A4	ในด้ำนคณุภำพสินค้ำ	ส่งเสรมิให้เกษตรกรท�ำเกษตร	 
GAP	หรอืเกษตรอนิทรย์ี	ด้ำนประสิทธภิำพกำรผลติสนิค้ำเกษตร 
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันท�ำเกษตรแปลงใหญ่	เพ่ือลดต้นทุนกำรผลติ	 
และเพิ่มผลผลิตต่อไร่	สำมำรถขยำยผล	รวมทั้งเพิ่มมูลคำ่สินคำ้ 
ด้วยกำรแปรรูปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี	 ที่เรียกว่ำข้อมูล 
ชุดแผนที	่Agri-Map	หรือ	Zoning	by	Agri-Map	ลดรำยจ่ำย 
ในครวัเรอืนเพิม่รำยได้	ส่งเสรมิให้เกษตรกรท�ำเกษตรผสมผสำน 
และเกษตรทฤษฏีใหม่	 และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกร	 
โดยให้องค์ควำมรูผ่้ำนศนูย์เรยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ 
สินค้ำเกษตร	 882	 ศูนย์	 พร้อมทั้งขับเคล่ือนโครงกำร	 9101	 
ตำมรอยเท้ำพ่อ	ภำยใต้ร่มพระบำรมี	เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตร 
อย่ำงยั่งยืน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน	ผลลัพธ์	 ปัญหำ 
อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	 สรุปผล 
โดยสังเขป	ดังนี้

ด้านติดตามและประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
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1. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

	 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ในการเพิ่มพื้นที ่
ปริมาณการผลติเกษตรอนิทรย์ี	มลูค่าผลติผล	/	ผลติภณัฑ์ด้านเกษตรอนิทรย์ี	ปรมิาณการค้าและการบริโภค 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ	 เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิต	 
ผู้บริโภค	 และรักษาสมดุลของธรรมชาติ	 นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติ	 โดยมีกรมวิชาการเกษตร	 เป็นหน่วยงานหลัก	 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 การด�าเนินงานในภาพรวม	 (ณ	 30	 กันยายน	 2560)	 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	 36,149	 ราย	 
พื้นที่	126,870	ไร่	ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวม	15,933	ราย	คิดเป็นร้อยละ	103.01	 
ของเป้าหมาย	 15,468	 ราย	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร	 2,346	 ราย	 หรือร้อยละ	 100.51	 
ตรวจรับรองมาตรฐานแล้ว	21,495	ราย	หรือร้อยละ	119.60
	 ผลการประเมนิ	พบว่า	เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการในปี	2559	ในพ้ืนท่ีจังหวดัยโสธร	(ยโสธรโมเดล)	 
โดยเปรียบเทียบการผลิตข้าวแบบท่ัวไปท่ีใช้สารเคมีกับการผลิตข้าวแบบอินทรีย์	 พบว่า	 เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการรายใหม่ก่อนเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ	105	ได้รับผลผลิตข้าวแบบทั่วไป 
ที่ใช้สารเคมีเฉลี่ย	405.10	กิโลกรัมต่อไร่	หลังเข้าร่วมโครงการผลผลิตข้าวปีเพาะปลูก	2559/60	ลดลง 
เฉลี่ย	 101.25	 กิโลกรัมต่อไร่	 (ผลผลิตอินทรีย์	 303.85	 กิโลกรัมต่อไร่)	 โดยมีต้นทุนการผลิตลดลง	 
168.86	บาทต่อไร่	(จาก	2,537.08	บาทต่อไร่	ลดเหลือ	2,368.22	บาทต่อไร่)	ส่วนเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง 
ที่มีประสบการณ์ท�าเกษตรอินทรีย์มาก่อนเฉลี่ย	12	ปี	สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได	้412.31	กิโลกรัมต่อไร่	 
สูงกว่าผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่เริ่มผลิตแบบอินทรีย์	 108.46	 กิโลกรัมต่อไร่	 และสูงกว่าข้าวที่ผลิต 
แบบทั่วไปที่ใช้สารเคมี	7.21	กิโลกรัมต่อไร่	เนื่องจากเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการท�าเกษตรอินทรีย ์
และปรับปรุงบ�ารุงดินจนมีความอุดมสมบูรณ์	 ส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่สูงข้ึน	 ซ่ึงราคาข้าวอินทรีย ์
ที่เกษตรกรขายได้จะสูงกว่าราคาข้าวทั่วไปที่ใช้สารเคมี	 2	 -	 8	 บาทต่อกิโลกรัม	 ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าว	 
ขณะที่ราคาข้าวอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนก็สูงกว่าราคาข้าวทั่วไป	0.50	บาทต่อกิโลกรัม	เช่นกัน
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	 ส�าหรบัแนวทางในการขบัเคลือ่นการพฒันา 
เกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป	 กรมวิชาการเกษตร 
ในฐานะหน่วยงานหลักควรบูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 1)	 คัดเลือกเป้าหมายพื้นที่	 
จัดท� าแผนปฏิบัติ งานร ่ วมกัน	 และจัดสรร 
งบประมาณส�าหรับประชาสัมพันธ ์ เกี่ยวกับ 
ประโยชน์และมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีผ่านส่ือต่าง	ๆ 	 
เพิ่มมากขึ้น	 โดยเน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย 
ได้ง่าย	และมเีนือ้หา	/	รปูแบบ	การน�าเสนอทีน่่าสนใจ	 
2)	 ส่งเสริมการแปรรูปหาช่องทางการขยายตลาด 

รองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งข้ึน	 ตลอดจนส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 
ให้มีศักยภาพความรู้ด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น	 3)	 ส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพิ่มขึ้น	 หรือ 
ส่งเสริมกลุ่มอินทรีย์ท่ีเข้มแข็ง	 /	 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ลงทุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจ�าหน่ายในราคา 
ที่เหมาะสม	 รวบรวมสูตรการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพจากกลุ่มที่ประสบความส�าเร็จ 
น�ามาเผยแพร่ให้กลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์	 และ	 4)	 ประสานการจัดหาวิทยากรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรอย่าง 
ต่อเนื่อง	 และเน้นการอบรมเชิงฝึกปฏิบัติให้กับเกษตรกร	พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือการส่งเสริมเกษตรอินทรีย	์ 
และจัดท�าสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์	 การผลิตและมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์ 
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	 (PARTICIPATORY	 GUARANTEE	 SYSTEMS	 :	 PGS)	 เพื่อเผยแพร่ 
ความรู้ให้เจ้าหน้าที	่เกษตรกร	และผู้บริโภค	

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง
ศูนย์ประเมินผล
โทร.	0	2940	5837
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2.  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

	 ระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่	เป็นโครงการส�าคญัตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏรูิป 
ภาคการเกษตร	 โดยน�าระบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มาใช้	 เพื่อสนับสนุน 
ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ ่มและบริหารจัดการร่วมกันเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ�าหน่าย	 
มีตลาดรองรับที่แน่นอนและเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	ภายใต ้
การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกรมส่งเสริมการเกษตร	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 การด�าเนินงาน	 ตั้งแต่ปี	 2559	 –	 2560	 ด�าเนินการรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแปลงใหญ่แล้ว	 
2,535	แปลง	พื้นที	่3.375	ล้านไร่	เกษตรกร	249,106	ราย	จ�านวน	74	สินค้า	รวมทั้งพัฒนาผู้จัดการแปลง	 
597	ราย	จัดท�าแผนปฏิบัติงานรายแปลง	1,700	แปลง	แผนการผลิตรายครัวเรือน	85,520	ราย	รวมกลุ่ม 
เป็นสหกรณ์	/	วสิาหกิจชมุชน	1,186	กลุม่	ส่วนการเชือ่มโยงการตลาดและจดัท�าแผนการตลาดในแปลงใหญ่ 
ปี	2559	ด�าเนินการแล้ว	597	แปลง	โดยการท�าบันทึกข้อตกลง	(MOU)	การซื้อขายผลผลิตจากแปลงใหญ	่ 
เช่น	แปลงใหญ่สนิค้าข้าวบ้านกะนงั	ต�าบลบ้านปรือ	อ�าเภอกระสัง	จังหวดับรีุรัมย์	กบับริษทัข้าวพันดี	จ�ากดั	 
จ�านวน	 6,000	 ตัน	 แปลงใหญ่สินค้าปาล์มน�้ามัน	 ต�าบลกะลาเส	 อ�าเภอสิเกา	 จังหวัดตรัง	 กับ	MOU	 
กับบริษัทล�่าสูง	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 จ�านวน	 9,233	 ตัน	 และแปลงใหญ่สินค้าล�าไย	 ต�าบลพญาแก้ว	 
อ�าเภอเชียงกาง	จังหวัดน่าน	กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า	ธ.ก.ส.	จ�านวน	1,614	ตัน
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	 ผลการประเมินผลการด�าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	แบ่งเป็นแปลง	ปี	2559	 
ซึ่งด�าเนินงานโครงการเป็นปีที	่ 2	 และแปลงใหม่ที่เริ่มด�าเนินการในปี	 2560	 เป็นเป็นปีแรก	 ผลจากการ 
ที่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้เข้าไปส่งเสริมในพื้นท่ีแปลงใหญ่	 โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต	 (พืช	 ปศุสัตว์	 
และประมง)	การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์	การส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	การส่งเสริมระบบส่ง 
และกระจายน�้า	 การส่งเสริมการรวมกลุ ่ม	 อบรมให้ความรู้การบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	 
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
	 ด้านการลดต้นทุนการผลิต	 ทั้งแปลงปี	 2559	 และแปลงปี	 2560	 เกษตรกรสามารถลดต้นทุน 
การผลติหลงัเข้าร่วมโครงการ	โดยในแปลงปี	2559	เกษตรกรสามารถลดค่าปัจจัยการผลิตลงจากปีการผลติ	 
2559/60	จ�าแนกเป็น	ข้าวลดลง	409	บาทต่อไร่	กลุม่พชืไร่	(ข้าวโพดเลีย้งสตัว์)	658	บาทต่อไร่	กลุม่พชืผัก	 
810	บาทต่อไร่	กลุ่มไม้ผล	(มังคุด	ล�าไย	มะม่วง)	870	บาทต่อไร่	กลุ่มไม้ยืนต้น	(ปาล์มน�้ามัน	ยางพารา)	 
171	 บาทต่อไร่	 และกลุ่มปศุสัตว์	 (โคนม)	 12,448	 บาทต่อราย	 ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติตามค�าแนะน�า 
อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ค่าปัจจัยการผลิตลดลง	 (ค่าพันธุ ์	 ค่าปุ ๋ย	 ค่าสารเคมี	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	 
ส�าหรบัแปลงปี	2560	เกษตรกรสามารถลดค่าปัจจยัการผลติลง	(ค่าพนัธุ	์ค่าปุย๋	ค่าสารเคม	ีและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ)	 
จ�าแนกเป็น	 ข้าวลดลง	 531	 บาทต่อไร่	 กลุ่มพืชไร่	 (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์)	 1,045	 บาทต่อไร่	 กลุ่มพืชผัก	 
291	บาทต่อไร่	กลุ่มไม้ผล	716	บาทต่อไร่	กลุ่มไม้ยืนต้น	161	บาทต่อไร่	กลุ่มประมง	(ปลาน�้าจืด)	ลดลง	 
785	บาทต่อไร่	และกลุ่มปศุสัตว์	(โคนม)	60,422	บาทต่อราย	

	 ด้านการเพิ่มผลผลิต	เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการด�าเนินการผลิต	เพิ่งเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต	 
ปีการผลิต	2560/61	(ณ	15	กันยายน	2560)	โดยในแปลงปี	2559	และแปลงป	ี2560	เกษตรกรมีผลผลิต 
เพิม่ขึน้จากปีการผลิต	2559/60	โดยผลผลติข้าวเพิม่ขึน้	95.24	และ	61	กโิลกรมัต่อไร่	และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
เพิ่มขึ้น	197	และ	100	กิโลกรัมต่อไร่	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานต่าง	ๆ	ได้เข้าไป 
ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่	 ทั้งการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 การใช้พันธุ์ดี	 การถ่ายทอดความรู ้
ด้านพืช	 /	 ปศุสัตว์	 /	 ประมง	 การใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับพื้นที่	 และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน	
	 ด้านรายได้	เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งปี	2559	และป	ี2560	มีการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งส่วนใหญ	่ 
มีรายได้เพิ่มข้ึน	 อาทิ	 ข้าวเพิ่มขึ้น	 1,211	 และ	 1,045	 บาทต่อไร่	 และข้าวโพดเล้ียงสัตว์	 1,749	 และ	 
1,643	บาทต่อไร่	ตามล�าดับ	
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	 ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ในระยะต่อไป	ในแปลง	ปี	2559	ควรเน้นการถ่ายทอด 
ความรู้ด้านนวัตกรรมให้แก่เกษตรกร	 เพื่อน�าไปสู่การผลิตสินค้า 
เกษตรแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น	 จัดการระบบส่งน�้าและกระจายน�้า 
ให้มคีวามต่อเนือ่ง	รวมทัง้ส่งเสรมิแหล่งน�า้ขนาดเล็กในไร่นานอกเขต 
ชลประทานในพืน้ท่ีท่ีขาดแคลนแหล่งน�า้	นอกจากนี	้ต้องมกีารจดัการ 
ซือ้ขายผลผลติจากแปลงใหญ่ให้เป็นไปตามข้อตกลง	(Memorandum	 
of	 Understanding:	 MOU)	 ให้มากขึ้น	 โดยส่งเสริมการยกระดับ 
มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้สมาชิกในแปลงใหญ่ผลิตสินค้า 
ได้มาตรฐานน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม	 ส่วนแปลงปี	 2560	 ซึ่งเป็น 
ปีแรกที่ด�าเนินการหน่วยงานในพื้นที่ควรร่วมบูรณาการจัดท�า 
แผนปฏิบัติงานรายแปลง	 เพื่อให้การด�าเนินงานมีความชัดเจนต้อง 
พัฒนาผู้จัดการแปลง	 และเร่งถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให ้
เกิดการเรยีนรู้และน�าไปปฏบิตัไิด้	พฒันาแหล่งน�า้และจดัหาแหล่งน�า้ 
ขนาดเล็กในพื้นท่ีนอกเขตชลประทานให้เกษตรกรมีน�้าใช้ได้อย่าง 
เพียงพอ	รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยี	/	เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี	การรวมกลุม่	และประสานความต้องการระหว่างผูผ้ลติ 
กับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท�าการผลิต	 และสร้าง 
ความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท�าข้อตกลง	(MOU)

ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐำนทำงกำรเกษตร
ศูนย์ประเมินผล
โทร.	0	2579	0507

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 135



3.  โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

	 ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต�า่	ต้นทนุการผลติสูง	สินค้าล้นตลาด	 
ในบางช่วง	 ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
จึงด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม	ภายใต้ยทุธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรยั่งยืน	 โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมไปท�ากิจกรรม 
ที่เหมาะสม	ในพื้นที่เหมาะสม	มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก	ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์
	 การด�าเนนิงานปีงบประมาณ	2560	มกีารปรับเปล่ียนการผลิตจากพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม	ในการปลูกข้าว	 
เป็นสินค้าที่เหมาะสม	 รวมทั้งสิ้น	 157,701	 ไร่	 ในพ้ืนท่ี	 53	 จังหวัด	 คิดเป็นร้อยละ	 53	 ของเป้าหมาย	 
300,000	ไร่	เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	30,444	ราย	ประกอบด้วย	อ้อยโรงงาน	88,132	ไร่	เกษตรผสมผสาน	 
38,287	ไร่	พืชอาหารสัตว์	20,767	ไร่	ปาล์มน�้ามัน	5,427	ไร่	มันส�าปะหลัง	2,439	ไร่	ประมง	2,061	ไร่	 
และหม่อน	588	ไร่
	 ผลการประเมินผล	 พบว่า	 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและที่ปรับเปล่ียนการผลิต	 ร้อยละ	 93	 
ยงัไม่ได้รบัผลผลติ	เนือ่งจากพืน้ท่ีปรบัเปลีย่นอยูน่อกเขตชลประทาน	ใช้น�า้ฝนเป็นหลกัในการท�าการเกษตร	 
และเกษตรกรร้อยละ	7	ได้รับผลผลิตแล้วบางส่วน	ในจ�านวนนี้เกษตรกรที่ท�าเกษตรผสมผสานร้อยละ	45	 
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว	ได้แก่	ชะอม	มะนาว	พืชผักสวนครัว	ไข่ไก่	เป็นต้น	มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยทุกชนิด 
จ�านวน	593	บาทต่อไร่	เกษตรกรทีป่ลูกหญ้าเลีย้งสตัว์ร้อยละ	80	เกบ็เกีย่วผลผลติแล้วเฉลีย่	1	รอบ	(เกบ็เกีย่วได้	 
5-8	 ครั้งต่อปี)	 มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 1,367	 บาทต่อไร่	 และเกษตรกรที่เลี้ยงปลา	 ร้อยละ	 3	 เริ่มม ี
ผลผลิตและน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายแล้วเฉลี่ย	95	กิโลกรัมต่อบ่อ	มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	512	บาทต่อบ่อ	 
มีปลาที่ยังคงเลี้ยงอยู่ในบ่อประมาณ	1,078	กิโลกรัมต่อบ่อ	คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย	5,810	บาทต่อบ่อ	
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	 ส�าหรับแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป	 
กรมพฒันาทีดิ่นและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ควรส่งเสรมิและสนบัสนุน 
ให้มกีารผลติสินค้าท่ีให้ผลตอบแทนระยะส้ันเสริมในพ้ืนท่ีปรับเปล่ียน	 
เช่น	 พืชผักสวนครัว	 ปศุสัตว์	 เกษตรผสมผสาน	 เป็นต้น	 ควบคู่กับ 
การผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะกลาง	 เช่น	 อ้อยโรงงาน	 
มันส�าปะหลัง	 ปาล์มน�้ามัน	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม 
ระหว่างรอผลผลิตจากพืชหลักลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้า 
เชิงเดี่ยว	 เกษตรกรไม่หันกลับไปผลิตสินค้าชนิดเดิม	 ตลอดจนสร้าง 
ความมั่นคงและเข้มแข็งแก่เกษตรกร	 นอกจากนี้	 ควรจัดท�าคู่มือ 
การด�าเนนิงานโครงการฯ	ปี	2561	เพือ่สร้างการรับรู	้และความเข้าใจ 
ต่อหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการในทุกระดับ	 และคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ	 
(Single	Command	:	SC)	ควรจดัหาตลาดรองรบัผลผลติ	จดัท�าแผน	 
การผลิตและแผนการจ�าหน่ายผลผลิตที่ชัดเจน	 เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการผลิตสินค้าแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	

ส่วนประเมินผลพืช
ศูนย์ประเมินผล
โทร.	0	2579	0507

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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4. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ถวายในหลวง) 

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ทีท่รงมต่ีอปวงชนชาวไทย 
จึงได้จดัท�าโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ขึน้	เพือ่ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
โดยส่งเสรมิให้เกษตรกรท่ีมคีวามสมคัรใจจาก	882	อ�าเภอ	รวมทัง้สิน้	70,002	ราย	ได้น้อมน�าหลกัทฤษฎีใหม่ 
ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม	 ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของ 
แต่ละพื้นที่	มุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	อันเกิดจากการ 
พัฒนาศักยภาพของตนเอง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากร 
และปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า	 ขับเคลื่อนโครงการโดย	 5	 ภาคส่วน	 ได้แก่	 เกษตรกร	 ภาครัฐ	 
ภาคประชาสังคม	(ปราชญ์เกษตร	/	เกษตรกรต้นแบบ	/	ประธาน	ศพก.)	ภาคเอกชน	และสถาบนัการศกึษา
	 การด�าเนนิงานในปี	2560	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	ประกอบด้วย	เกษตรกร	70,002	ราย	ภาคประชาสังคม	 
3,525	ราย	หน่วยงานภาครัฐ	17	หน่วยงาน	ภาคเอกชน	7	บริษัท	และสถาบันการศึกษา	
	 ผลการประเมนิเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในปี	2560	ในพืน้ท่ี	77	จงัหวดั	พบว่า	เกษตรกรมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	 ร้อยละ	96.73	 (เพิ่มขึ้นร้อยละ	23.30)	และมีความรู ้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	98.04	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	21.41)	นอกจากนี้	เกษตรกร 
มีการน�าความรู้ไปใช้ในการเกษตรและด�าเนินชีวิตประจ�าวันร้อยละ	96.97	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	17.65)	ท�าให้	 
มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	ดังนี้
	 ด้านการพึง่พาตนเอง	เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรอืนและต้นทนุการผลิตโดยการพึง่พา 
ตนเอง	รวมทั้งสิ้น	1,736	บาทต่อเดือน	ประกอบด้วย	การลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตการเกษตร 
ของตนเอง	964	บาทต่อเดอืน	และลดต้นทุนการผลติจากการใช้ปัจจัยการผลติของตนเอง	772	บาทต่อเดือน	 
ส่วนการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นของครัวเรือน	 เกษตรกรร้อยละ	 16.84	 มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นลดลง	 
128	บาทต่อเดือน	(ร้อยละ	3.98)	เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย	เช่น	ลดการสูบบุหรี	่ 
การดืม่สรุา	การเล่นพนนัเสีย่งโชค	รวมถงึการได้เหน็จ�านวนค่าใช้จ่ายฟุม่เฟือยจากการจัดท�าบญัชคีรวัเรอืน	 
ท�าให้เกษตรกรตระหนักถึงการออมเพิ่มขึ้น
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	 ด้านรายได้ทางการเกษตร	 การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่โดย 
จัดสรรพื้นที่ส�าหรับใช้ในการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
เป็นหลักที่เหลือจึงขายเป็นแหล่งรายได้ท่ีม่ันคงของครัวเรือน 
เกษตรกร	 พบว่า	 หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้จาก 
การจ�าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ	5,553	บาทต่อเดือน	 
ในส่วนของคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	 หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรมีการท�ากิจกรรมในลักษณะเกษตรผสมผสานมากข้ึน	 
มีการเกื้อกูลกันของกิจกรรม	 ลดต้นทุนโดยการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น	 
จ�าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ	 ท�าให้มีกิจกรรมและ 
รายได้ตลอดทั้งปี	 โดยเกษตรกรร้อยละ	 23.71	 มีการออมเพิ่มขึ้น	 
เฉลีย่	10,009	บาทต่อปี	สมาชกิในครวัเรอืนร้อยละ	4.20	เคลือ่นยา้ย 
แรงงานคืนถิ่นเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนบางส่วนได้ย้าย 
กลับมาท�างานในพื้นท่ีมากข้ึน	 และบางส่วนได้กลับมาท�าการเกษตร	 
แบบผสมผสานซ่ึงมกีจิกรรมและรายได้ตลอดทัง้ปี	ส�าหรับการขยายผล 
การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	 เกษตรกรร้อยละ	 59.17	 มีการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การท�าเกษตรทฤษฎใีหม่	เฉลีย่	11	ราย	ส�าหรบัเกษตรกรส่วนทีเ่หลอืร้อยละ	40.83	ไม่ได้เผยแพร่	ขยายผล 
องค์ความรู	้เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแพร่	อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงให้สามารถเป็น 
ตัวอย่างแก่คนอื่นได้ก่อน	
	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน	 
ในการบริหารจัดการโครงการการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการต้องมีความชัดเจน	 
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง	 เพื่อไม่เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบัติในพื้นที่	 และเกษตรกร 
บางรายเสยีโอกาสจากการปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑ์ทีส่่งผลให้ขาดคณุสมบตัใินการเข้าร่วมโครงการ	รวมถงึ 
ต้องค�านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับสมัคร	ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรและปราชญ์เกษตร	 
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนส�าหรับปราชญ์เกษตร	 ในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
ที่ได้รับมอบหมาย	 นอกจากน้ี	 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการจัดท�าบัญชี	 
ตดิตามให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิ	จดัให้มกีารถ่ายทอดความรู้เกีย่วกบัการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่	โดยยดึหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง 
เดียวกัน	 และมีการคัดเลือกเกษตรกรท่ีสามารถเป็นต้นแบบการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่	 1	 เพื่อเป็น 
แหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป

ส่วนศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
ศูนย์ประเมินผล
โทร.	0	2579	0555
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5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

	 ในปี	 2557	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร 
ในระดบัชุมชนทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการพฒันาการเกษตร	ดแูลเกษตรกร	ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ	 
ในพืน้ที	่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึมนีโยบายให้กรมส่งเสรมิการเกษตรในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานหลกั	 
ในการส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร	ครอบครวัเกษตร	องค์กรเกษตรกร	และวสิาหกิจชมุชนให้มคีวามเข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้	 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ในระดับชุมชน 
อ�าเภอละ	1	ศูนย์	รวม	882	ศูนย์	ขึ้น	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านต่างๆ	ของหน่วยงานภาครัฐ 
แก่เกษตรกร
		 ผลการประเมนิผล	พบว่า	เกษตรกรต้นแบบ	เกษตรกรเจ้าของศนูย์เครอืข่าย	ศพก.	และเกษตรกร	 
ทีเ่ข้ารบัการอบรมจาก	ศพก.	ในปี	2560	หลงัการด�าเนนิงานมีการเปล่ียนแปลงในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของ	 ศพก.	 มีเกษตรกรร้อยละ	 91.04	 เคยเข้ารับการอบรมใน	 ศพก.	 เฉล่ีย	 8	 คร้ังต่อราย	 ในกิจกรรม 
การอบรมงาน	Field	Day	รับปัจจัยการผลิต	ขอค�าแนะน�า	/	ข้อมูล	/	ข่าวสารต่าง	ๆ	การแก้ไขปัญหา 
ทางการเกษตร	โดยเกษตรกร	94.78	ได้น�าความรู	้ค�าแนะน�า	ปัจจยัการผลติทีไ่ด้รบัสนบัสนนุไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโดยวิธีต่าง	 ๆ	 เช่น	 การท�าปุ๋ยหมัก	 น�า้หมัก	 สารชีวภัณฑ์	 การปรับปรุง 
บ�ารุงดินต่างๆ	 และการลดใช้เมล็ดพันธุ์	 ส่งผลให้ลดค่าปุ๋ยเคมี	 /	 สารเคมีได้	 1,046.04	 บาทต่อไร่ต่อป	ี 
ลดการใช้เมลด็พนัธ์ุจาก	22.92	เป็น	12.72	กโิลกรมัต่อไร่	หรอืลดค่าเมลด็พนัธุไ์ด้เฉลีย่	13.24	บาทต่อกโิลกรมั	 
และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้	 893.54	 บาทต่อเดือน	 นอกจากนี้	 ยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตข้าวจากเดิม	483.89	เป็น	636.11	กิโลกรัมต่อไร่		 	
	 ด้านการพัฒนา	 ศพก.	 สิ่งท่ีเกษตรกรต้นแบบต้องการให้มีการสนับสนุน	 คือ	 ความรู้	 และ 
เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เช่น	 เครื่องจักรกลทางการเกษตร	 เคร่ืองมือแบบใหม่	 ๆ	 ในการลดต้นทุนการผลิต	 
โดยเฉพาะการผลิตอาหารสัตว์	 การเพิ่มผลผลิตการเกษตร	 นวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิต	 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ	การเป็นวิทยากรที่เข้มข้น	การท�าแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์	เป็นต้น	นอกจากนี้	 

พบว่า	 ศพก.	 มีฐานเรียนรู้เฉลี่ย	 6	 ฐานต่อแห่ง	 
โดยฐานเรยีนรูใ้น	ศพก.	ทีม่เีหมอืนกนัมากทีส่ดุ	คอื	 
ฐานเรยีนรูด้้านการลดต้นทนุการผลติ	ด้านสารชวีภณัฑ์	 
ด้านปศุสัตว์	 ด้านประมง	 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 
และด้านบัญชี	 ส่วนด้านการเชื่อมโยง	 ศพก.	 กับ 
เครือข่าย	เกษตรกรร้อยละ	41.72	เคยเข้าใช้บรกิาร 
ในศูนย์เครือข่าย	 ศพก.	 โดยเฉพาะศูนย์เครือข่าย	 
ศพก.	ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	/	 เกษตรผสมผสาน	 
มีการใช้บริการมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ด้านข้าว	 
ด้านปศุสัตว์	ด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชน	
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	 ความคิดเห็นของเกษตรกรต้นแบบต่อการด�าเนินงาน	 ศพก.	 
เห็นว่าการมี	 ศพก.	 ท�าให้เกษตรกร	 มีความรู้และมีการปรับเปลี่ยน 
มากขึน้	การขยายเครอืข่าย	ท�าให้รูจ้กัเกษตรกรผูเ้ชีย่วชาญสาขาต่างๆ	 
มีทางเลือกในการได้รับความรู้และได้เรียนรู้ในจุดใกล้บ้านมากขึ้น	 
รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระ	ศพก.	
	 อย่างไรกต็าม	ในการขบัเคลือ่น	ศพก.	เพือ่ให้เกิดประสทิธผิล 
และยั่งยืน	รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย	และ	ศพก.	ควรม ี
การจดัประชมุพบปะในทกุพืน้ที	่จดัท�าแผนทีข่อง	ศพก.	และเครอืข่าย 
ในแต่ละจุดจัดท�าทะเบียนเกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรมกับ	 ศพก.	 
เพื่อใช้วางแผนจัดอบรม	 ลดความซ�้าซ้อนของหลักสูตรระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ	 และเนื้อหาวิชาควรเป็นการต่อยอดจากความรู้เดิม	 
ส่วนการสนบัสนนุปัจจยัการผลติควรยดึตามความต้องการ	และสภาพ 
พื้นที่ของเกษตรกรเป็นหลัก	 นอกจากนี้	 ด้านสถานท่ี	 ศาลาเรียนรู้	 
ฐานเรียนรู้	 และแปลงเรียนรู้ในบางแห่งที่ยังขาดความพร้อม	 เช่น	 
กันแดดกันฝนไม่ได้	แปลงเรียนรู้อยู่ไกลจากพื้นที่ตั้ง	ศพก.	และมีเป็น 
ช่วงฤดูกาลผลิต	 ควรพัฒนาและปรับปรุง	 เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู ้
ฝึกปฏิบตัจิรงิ	นอกจากนี	้ต้องเร่งประชาสมัพนัธ์เผยแพร่	การด�าเนนิงาน	 
ศพก.	ผ่านสื่อต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	และสนับสนุนการจัดแสดงผลงาน 
เด่นของ	 ศพก.	 ในการจัดงานต่างๆ	 ท้ังภายในอ�าเภอ	 จังหวัด	 
กลุ่มจังหวัด	หรือระดับประเทศ

ส่วนประเมินผลธุรกิจสถำบันเกษตรกร
ศูนย์ประเมินผล
โทร.	0	2579	0507

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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6. โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

	 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย	์เป็น	1	ใน	7	ธนาคารสินค้าเกษตร	ตามมาตรการส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
มกีรมพฒันาท่ีดนิเป็นหน่วยงานหลัก	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีการด�าเนนิการผลิตและใช้ประโยชน์ปุย๋อนิทรย์ี	 
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน	 กระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความส�าคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงาน 
อุตสาหกรรม	และลดละเลิกการเผาด้วยการน�าวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ลดการใช้ปุ๋ยเคมี	 
เป็นการลดต้นทนุการผลิต	รวมทัง้รณรงค์ส่งเสรมิให้เกษตรกรท�าการเกษตรแบบเกษตรอนิทรีย์ให้มากขึน้

	 เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่ปี	2558	โดยจดัตัง้ธนาคารปุย๋อนิทรีย์ทัง้หมด	77	แห่ง	ทกุจังหวดัทัว่ประเทศ	 
ผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพได้	 3,128	 ตัน	 และ	 217,500	 ลิตร	 ครบตามเป้าหมาย	 ส่วนการผลิต 
เมลด็พนัธุพ์ชืปุย๋สดด�าเนนิการได้	115	ตนั	คดิเป็นร้อยละ	91.60	ของเป้าหมาย	เนือ่งจากบางพืน้ทีป่ระสบ 
ปัญหาภัยธรรมชาต	ิเช่น	น�า้ท่วม	ฝนแล้ง	เป็นต้น	เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	1,138	ราย	เกนิกว่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้	1,055	ราย	คิดเป็นร้อยละ	114.45
	 ผลการประเมนิเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการในปี	2559	พบว่า	เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการทกุราย 
ได้รับการถ่ายทอดความรู ้	 โดยเกษตรกรร้อยละ	 82.80	 น�าความรู ้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ	 เช่น	 การท�า 
น�้าหมักชีวภาพ	ปุ๋ยหมัก	 และผลิตปุ๋ยพืชสด	 อีกร้อยละ	 17.20	 ท่ียังไม่ได้น�าความรู้ไปปฏิบัติ	 เนื่องจาก 
ไม่มีเวลาหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตไม่ได้และเกรงว่ากลิ่นจะไปรบกวนเพื่อนบ้าน	 ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
หลังเกษตรกรน�าความรู้ไปปฏิบัติใช้มีดังนี้
	 ต้นทุนค่าปุ๋ย	จากการเปรยีบเทียบค่าใช้จ่ายทีเ่กษตรกรซือ้ปุ๋ยอนิทรย์ีในตลาดกบัทีผ่ลติเอง	สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายได้รายละ	 8,201	 บาท	 กรณีปุ๋ยหมัก	 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ	 34.01	 สามารถ 
ผลิตปุ๋ยหมักได้เฉลี่ยรายละ	1,588	กิโลกรัม	ราคาในตลาดเฉลี่ย	3.90	บาทต่อกิโลกรัม	คิดเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการซื้อ	6,194	บาท	ส่วนที่ผลิตเองมีต้นทุนเฉลี่ย	2.11	บาทต่อกิโลกรัม	คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต	 
3,357	 บาทต่อราย	 สามารถลดค่าใช้จ่าย	 ลงได้	 2,837	 บาท	 หรือลดลงร้อยละ	 45.80	 ส�าหรับกรณ ี
น�้าหมักชีวภาพ	 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ	 79.94	 สามารถผลิตน�้าหมักชีวภาพได้เฉลี่ยรายละ	 
314	ลิตร	ราคาในตลาดเฉลี่ย	21.53	บาทต่อลิตร	คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ	6,767	บาท	ส่วนที่ผลิตเอง 
มีต้นทุนเฉลี่ย	4.47	บาทต่อลิตร	คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต	1,403	บาทต่อราย	สามารถลดค่าใช้จ่าย 
ลงได้	5,364	บาท	หรือลดลงร้อยละ	79.26
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	 รายได้ของเกษตรกร	หลังเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง	พบว่า	ร้อยละ	50.34	มีรายได้เพิ่มขึ้น	 
เนื่องจากดินมีสภาพดีข้ึนหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน	 ผลผลิตปลอดภัยจาก 
สารเคมี	 และสามารถจ�าหน่ายได้ราคาสูงขึ้น	 ส่วนร้อยละ	 35.86	 มีรายได้เท่าเดิม	 และร้อยละ	 13.80	 
มีรายได้ลดลง	 เนื่องจากผลผลิตท่ีได้ยังน้อยอยู่	 ต้องรออีกระยะหนึ่งให้ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์ก่อน	 
และในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีหลังเข้าร่วมโครงการ	 เกษตรกรร้อยละ	 54.03	 มีการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 โดยมีการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงจากเดิม	 ร้อยละ	 47.18	 ส่วนท่ีเหลือ 
ร้อยละ	52.82	ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณเท่าเดิม	แต่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย	เนื่องจากเกรงว่าผลผลิต 
ที่ได้จะน้อยลง	หากใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว
	 ส�าหรบัแนวทางการด�าเนินงานของธนาคารปุย๋อนิทรย์ีในปี	2561	ในการรวมกลุม่ผลติปุย๋อนิทรย์ี	 
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท�าให้สุขภาพของตนเองดีขึ้น	 สภาพแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิม	 
ดินมีความร่วนซุย	 และการหมุนเวียนของธาตุอาหารดีข้ึน	 แต่การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์แต่ละครั้งท�าได้ค่อนข้างยาก	 เนื่องจากเกษตรกรติดภารกิจและมีเวลาว่างไม่พร้อมกัน	 ดังนั้น	 
ในระยะเริ่มต้นควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองที่บ้านก่อน	 ทั้งนี้	 เจ้าหน้าที ่
ควรติดตามให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนื่อง	 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์และ 
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มผลิต	 ปุ๋ยอินทรีย์	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือ 
และสนับสนุนในรูปแบบของกลุ่ม	 ส่วนการน�าวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มของเกษตรกรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
ยังมีน้อย	 เนื่องจากขาดพาหนะในการขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้	 นอกจากนี้	 ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกร 
ผลิตปุ๋ยใช้เองในหลาย	 ๆ	 โครงการส่งผลให้ขาดแคลนมูลสัตว์	 ซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส�าคัญในการผลิต
ปุ๋ยคอก	 ซึ่งในการด�าเนินงานควรน�าประเด็นปัญหานี้มาพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข	 เพื่อส่งเสริม 
ให้เกษตรกรน�าเศษวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มมาผลิตปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 มีรถบริการขนส่งโดยคิดค่าบริการ	 
ส่วนกรณีการขาดแคลนมูลสัตว์ควรด�าเนินการ	ในลักษณะรวมกลุ่มจัดหาวัตถุดิบในจังหวัดใกล้เคียง
	 จากผลการประเมนิโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้มนี�าเสนอผูบ้รหิาร 
และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ	 และได้น�าไปสู ่
การก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนและจัดท�าแผนปฏิบัติงานในปี	 2561	 อาทิ	 การบูรณาการพัฒนา 
เกษตรอนิทรย์ีในพืน้ที	่น�าร่องในจงัหวดัยโสธร	ศรีสะเกษ	มหาสารคาม	และพัทลุง	รวมท้ังได้มกีารถ่ายทอด 
ความรู ้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองเพิ่มขึ้น	 การก�าหนดแนวทาง 
การขบัเคลือ่นระบบส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่	การมอบหมายให้กรมพฒันาทีด่นิในฐานะหน่วยงานหลกั 
ในโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมรับไปด�าเนินการร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

ส่วนวิชำกำรกำรประมินผล
ศูนย์ประเมินผล
โทร.	0	2579	5512

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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7. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
 เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

	 คณะรฐัมนตรีได้มมีต	ิเมือ่วนัท่ี	4	กรกฎาคม	2560	อนมุตัหิลกัการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
ด�าเนินโครงการ	 9101	 ตามรอยเท้าพ่อ	 ภายใต้ร่มพระบารมี	 เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	 
มีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเข้มแขง็แก่เกษตรกรและชมุชน	ส่งเสริมและสนับสนนุให้ท�าการเกษตรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ	เน้นการลดต้นทุน	เพิ่มผลผลิต	พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน	และเพิ่มรายได	้ 
มีเป้าหมายในพื้นที	่9,101	ชุมชน	ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	หลัก	 
882	แห่ง	และเครือข่าย	8,219	แห่ง	เป้าหมายเกษตรกร	ชุมชนละ	500	ราย	รวม	4,550,500	ราย	โดยให ้
ชมุชนเป็นผูก้�าหนดโครงการพฒันาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน	และบริหารจดัการด้วยชมุชนเอง	 
มีคณะกรรมการอ�านวยการโครงการ	ฯ	ระดับกระทรวงขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการในภาพรวม	

		 การด�าเนนิงาน	มโีครงการทัว่ถงึในชมุชน	9,101	ชมุชน	และเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกของกลุม่ต่าง	ๆ 	 
จ�านวน	1.56	ล้านราย	ได้มบีทบาทและมส่ีวนร่วมในการพฒันาการเกษตรของชมุชนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้
จัดท�าโครงการต่างๆ	น�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
	 ผลประเมินผลหลังสิ้นสุดการด�าเนินโครงการ	 ในภาพรวมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์	 และเกิด 
ผลประโยชน	์ในด้านโครงการของชุมชนเกิดการด�าเนินงานโครงการของชุมชน	จ�านวน	24,147	โครงการ	 
ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงานในโครงการ	 ประมาณ	 2.25	 ล้านราย	 เฉลี่ยรายละ	 
4,400	บาท	โดยโครงการของชุมชน	ร้อยละ	80.78	มีการจ�าหน่ายผลผลิต	และสามารถสร้างรายได้หรือ 
ผลประโยชน์กลบัมาให้โครงการ	195,200	บาท	หรอืร้อยละ	21.76	ของงบท่ีสนบัสนนุเฉล่ีย	897,130	บาท 
ต่อโครงการ	จากกิจกรรมการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิต	การท�าประมง	และการท�าฟาร์มชุมชน
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	 ด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 โดย 
โครงการของชุมชน	 ร้อยละ	 30.04	 ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
จากกจิกรรมการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ	การท�าปุ๋ยอนิทรย์ี	และการ 
จดัการศตัรพูชื	ร้อยละ	26.73	ช่วยลดรายจ่ายในครวัเรือนจาก 
กิจกรรมประมง	 ปศุสัตว์	 และฟาร์มชุมชน	 ร้อยละ	 23.10	 
การพัฒนา	 การผลิต	 จากกิจกรรมการผลิตพืชและพันธุ์พืช	 
ปศสุตัว์	และฟาร์มชมุชน	ร้อยละ	14.52	การพฒันาผลติภัณฑ์ 
จากกจิกรรมการผลติอาหาร	/	แปรรปูผลผลติ	และร้อยละ	5.61	 
มีรายได้เสริมเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ	และการพัฒนาคุณภาพสินค้า	
	 ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 เมื่อน�าการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจากโครงการ	 
9101	 มาวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต	 -	 ผลผลิต	 เพื่อหาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยตัวทวีคูณ	 
ได้แก่	ตวัทวคีณูผลผลติ	และตวัทวคีณูรายได้	ท้ังทางด้านผลผลิตและรายได้	พบว่า	เกดิการกระตุ้นการใช้จ่าย	 
ในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากจากการซื้อขายปัจจัยการผลิต	 และผลผลิตทางการเกษตร	 ก่อให้เกิด 
กระแสเงินหมุนเวียนในภาพรวมเพิ่มขึ้น	 54,040	 ล้านบาท	 หรือประมาณ	 2.79	 เท่า	 จากค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินกิจกรรมของโครงการในพื้นที่กว่า	19,366.49	ล้านบาท	

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการด�าเนินกิจกรรมของโครงการ
หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรมของโครงการ
ค่าใช้จ่าย
ในพื้นที่

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ผลผลิต 1/ การเปลี่ยนแปลงรายได้
(รวมการใช้จ่ายครัวเรือน) 2/ รวม

1.	ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 3,114.11 3,205 5,357 8,562
2.	ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 10,337.64 11,444 17,774 29,218
3.	ด้านจัดการศัตรูพืช 236.52 225 416 641
4.	ด้านฟาร์มชุมชน 919.66 1,024 1,502 2,526
5.	ด้านการผลิตอาหาร/แปรรูป 1,190.44 1,358 1,952 3,310
6.	ด้านปศุสัตว์ 1,995.15 2,528 3,044 5,572
7.	ด้านประมง 1,346.53 1,448 2,157 3,605
8.	ด้านการปรับปรุงบ�ารุงดิน 220.44 219 388 607

รวม 19,366.49 21,451 32,589 54,040

ที่มา : จากการค�านวณ	โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ:  1/	หมายถึง	ค่าตัวทวีคูณผลผลิตประเภทที่	2	(ผลรวมผลผลิตของผลกระทบโดยตรงโดยอ้อมและที่ถูกชักจูง)
	 	 2/	หมายถึง	ตัวทวีคูณรายได้ประเภทที่	2	(ผลรวมรายได้โดยตรง	โดยอ้อม	และผลจากการชักน�า)
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	 ด้านความยั่งยืนของโครงการ	 โครงการของชุมชน	 
ร้อยละ	62.78	มเีงนิกองทุนหมนุเวยีนเฉลีย่	182,900	บาทต่อโครงการ	 
สามารถด�าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมปลูกพืช	 
เลี้ยงสัตว์	 ประมง	 และการแปรรูป	 สร้างรายได้ในชุมชน 
ได้ทั้งปี	 สามารถน�าผลผลิตท่ีขายได้มาหมุนเวียนในชุมชน	 
รวมท้ังเกษตรกรสามารถน�าความรู ้ ไปต ่อยอดในพื้นที ่
ของตนเองได้	 โครงการของชุมชน	 ร้อยละ	 79.48	 มีตลาด 
หรอืกลุม่ลกูค้ารองรบั	ร้อยละ	51.14	มกีารเชือ่มโยงเครอืข่าย 
ด้านการตลาด	และร้อยละ	18.89	มีการท�าบรรจุภัณฑ์ที่เป็น 
เอกลักษณ์ของชุมชน
	 ความเห็นของผู้น�าชุมชนและเกษตรกร	 ส่วนใหญ ่
ต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้อีก	 แต่ให้ปรับปรุงเรื่อง 
ระยะเวลาการเตรียมการชุมชน	 การเสนอโครงการ	 ก�าหนด 
กจิกรรมให้สอดคล้องกบัฤดกูาล	และให้มกีารก่อสร้างโรงเรอืน 
ท่ีมั่นคงหรือโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรได้บางส่วน 
การประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการท�าได้จ�ากัด	 
บางโครงการที่มีการปรับแก้ไขไม่สามารถน�ากลับมาเสนอได้ทัน	 
และหลายชุมชนเสนอโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	 
การด�าเนินโครงการของชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศ	 ท�าให้ 
มีความต้องการวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ	 
เกิดขึ้นพร้อมกัน	 ส่งผลให้ปัจจัยบางอย่างขาดแคลนหรือ 
หายาก	ราคาปรบัตวัสงูขึน้	และเกดิผูร้บัช่วงจดัหาวสัดอุปุกรณ์ 
เพื่อใช้ในโครงการ
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	 ข้อเสนอแนะส�าหรบัการพฒันาโครงการ	ควรขยายระยะเวลา 
ในข้ันตอนการเตรยีมการชมุชน	และการเสนอโครงการ	เพือ่ให้ชมุชน 
ได้มีเวลาทบทวน	ปรบัปรงุรายละเอียดโครงการ	และสามารถน�ากลบั 
มาเสนอโครงการได้อีกครั้ง	 ส�าหรับกลุ่มที่เพิ่งรวมตัวกันใหม่ควรมี 
การติดตามและให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารจัดการกลุ่ม	ให้สามารถ 
สร้างรายได้หรือมีการด�าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง	 ส่งเสริม 
ให้ค�าแนะน�าด้านการขยายตลาดหรอืแหล่งจ�าหน่ายสนิค้าของชมุชน	 
เช่น	 การใช้สื่อออนไลน์	 และเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโครงการ	 
เช่น	การจดัการท่องเทีย่วเชงิเกษตรตามจดุต่าง	ๆ 	ในชมุชน	นอกจากนี	้ 
จ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของ	 ศพก.	 และเครือข่าย	 ด้านการจัด 
ท�าแผนพัฒนาการเกษตร	 โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาความ 
ต้องการพฒันาการเกษตรของชมุชน	ผลประโยชน์หรอืความคุม้ค่าใน 
รายละเอยีดการเสนอโครงการของชุมชน	และเน้นกจิกรรมในรปูแบบ	 
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 เกษตรกรสามารถ 
พัฒนาต่อยอดพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้
	 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
โครงการได้น�าไปสู่การปฏิบัติ	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้น�าผล 
การประเมินผลไปใช้ในการวางแผนโครงการ	9101	ตามรอยเท้าพ่อ	 
ภายใต้ร่มพระบารมี	เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 
ผู้ประสบอุทกภัย	ปี	2560	และมอบหมายให้ส�านักงานเกษตรจังหวัด 
และอ�าเภอ	 ติดตามการด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่องของกลุ่มเกษตรกร 
ที่จัดท�าโครงการในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม	 2560	 เพื่อ 
กระตุ้นให้มีการด�าเนินการอย่างยั่งยืนหลังสิ้นสุดโครงการ	 รวมทั้ง 
ได้มีการประสานเชื่อมโยงกับตลาดประชารัฐให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ที่ผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปผลผลิตให้มีแหล่งจ�าหน่ายผลผลิต

ส่วนประเมินผลพืช
ศูนย์ประเมินผล
โทร.	0	2579	0507

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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	 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอแนวทำง 
กำรก�ำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 ในกำรแก้ไขปัญหำ 
และช่วยเหลือเกษตรกรอย่ำงเร่งด่วน	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ 
กำรเกษตร	(สศก.)	ได้ติดตำม	ศึกษำ	และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
ส�ำคญั	มำตรกำร	และนโยบำยต่ำง	ๆ 	รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงทำง 
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นท้ังในและต่ำงประเทศ	 รวมถึงสถำนกำรณ์ 
ภยัพบัิตทิำงธรรมชำติ	ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกำรเกษตร	 
เพื่อสรุปและรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ต่อผู้บริหำรและเผยแพร ่
สู่สำธำรณชน	ส�ำหรับในปีงบประมำณ	2560	 ได้มีกำรวิเครำะห ์
สถำนกำรณ์ส�ำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจกำรเกษตร	ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ส�าคัญ
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจการเกษตร
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1.  ผลกระทบอุทกภัยต่อเศรษฐกิจภาคเกษตร 

	 อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยในทุก	ๆ	ปี	 เนื่องจาก 
ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเกิดอุทกภัย	และอยู่ในเขตมรสุมตลอดทั้งป	ี เช่น	อุทกภัย 
ในปี	2554	ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศอย่างมหาศาลโดยเฉพาะภาคเกษตร	เกดิการหยดุชะงกั 
ของกิจกรรมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	-	Chain	Disruption)	ในหลายอุตสาหกรรมของไทย	 
การเกิดอุทกภัยท่ีผ่านมามีพื้นท่ีเสียหายทางการเกษตรในประเทศไทย	 อยู่ต�่ากว่า	 5	 ล้านไร่	 แต่บางปี 
มีระดับน�้าท่วมสูงและพื้นที่การเกษตรเสียหายมากกว่า	 5	 ล้านไร่	 เช่น	 ปี	 2551	 2553	 และ	 2554	 
โดยเฉพาะสถานการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในปี	 2554	 ท�าให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายถึง	 
12.22	ล้านไร่	 เกษตรกรได้รับความเสียหาย	1.289	ล้านราย	ส�าหรับสถานการณ์อุทกภัย	ปี	2560	นั้น	 
ผลส�ารวจเบ้ืองต้นพบว่า	 มีพื้นท่ีการเกษตรเสียหายโดยส้ินเชิงประมาณ	 3.41	 ล้านไร่	 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ	27.90	ของพืน้ทีเ่สยีหายในปี	2554	โดยสถานการณ์อทุกภยั	ต้ังแต่เดอืนกรกฎาคม	–	พฤศจิกายน	 
2560	แบ่งเป็น	3	ช่วง	ได้แก่

	 ช่วงที่	 1	 ช่วงภัยวันที่	 5	 ก.ค.	 -	 15	 ส.ค.	 60	 (พายุตาลัส	 -	 เซินกา)	 ส�ารวจความเสียหายแล้ว	 
จ�านวน	43	จังหวัด	เกษตรกรรวม	444,854	ราย	วงเงินช่วยเหลือ	3,869.39	ล้านบาท	ช่วงที่	2	ช่วงภัย 
ตั้งแต่	วันที่	16	ส.ค.	–	30	ก.ย.	60	 (พายุทกซูรี)	พื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างส�ารวจความเสียหาย	 
เกษตรกร	รวม	51,565	ราย	และ	ช่วงที่	3	ช่วงภัยตั้งแต	่วันที่	1	ต.ค.	–	พ.ย.	60	(หย่อมความกดอากาศต�่า	 
ร่องมรสุม)	พื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างส�ารวจความเสียหาย	เกษตรกรรวม	194,692	ราย
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้ค�านวณความเสียหายเบ้ืองต้น	 พบมูลค่าความเสียหายทาง 
เศรษฐกิจจากพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง	 (ช่วงภัยวันที่	 5	 ก.ค.	 -	 15	 ส.ค.	 60)	 จ�านวน	 11,959.65	 ล้านบาท	 
เป็นมลูค่าความเสยีหายด้านพชื	11,817.04	ล้านบาท	ประมง	133.68	ล้านบาท	และปศสุตัว์	8.93	ล้านบาท	
	 อย่างไรก็ตาม	ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการส�ารวจความเสียหาย	คือ	อุทกภัยในช่วง 
วันที่	16	สิงหาคม	2560	ถึงปัจจุบัน	อีกประมาณ	1.94	ล้านไร่	ซึ่งคาดว่าจะเสียหายโดยสิ้นเชิงประมาณ 

ร้อยละ	20	ประมาณการว่า	จะท�าให้เกิดมูลค่าความเสียหาย 
อีกประมาณ	 2,238.57	 ล้านบาท	 รวมมูลค่าความเสียหาย 
ทัง้	3	ช่วงภยัเป็น	14,198.21	ล้านบาท	เมือ่ประเมนิผลกระทบ 
จากมลูค่าความเสยีหายของอทุกภยัทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์มวลรวม 
ในประเทศ	(GDP)	พบว่า	ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม	 
(GDP)	มูลค่า	3,648.01	ล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วน	0.04	 
ของมูลค่า	GDP	รวมทั้งประเทศ	และ	0.59	ของมูลค่า	GDP	 
ในภาคเกษตร	 โดยส่งผลกระทบมากที่สุดในสาขาพืช	 ลดลง	 
3,593.17	 ล้านบาท	 รองลงมาเป็นสาขาประมงลดลง	 
53.47	ล้านบาท	และสาขาปศุสัตว์ลดลง	1.38	ล้านบาท
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สรุปมูลค่าความเสียหายและผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)

ชนิด
มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท) ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ

GDP* (ล้านบาท)
พื้นที่

เสียหายสิ้นเชิง
คาดการณ์พื้นที่ผลกระทบ 

เสียหายสิ้นเชิง 20%
พืช 11,817.04 2,238.57 3,593.17
ปศุสัตว์ 8.93 N/A 1.38
ประมง 133.68 N/A 53.47
รวม 11,959.65 2,238.57 3,648.01
สัดส่วนต่อ GDP รวม (ร้อยละ) 0.04
สัดส่วนต่อ GDP ภาคเกษตร (ร้อยละ) 0.59

ที่มา :	จากการค�านวณเบื้องต้น	โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	ข้อมูล	ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2560
หมายเหตุ :	 1.	 *	หมายถึง	มูลค่าผลกระทบ	ณ	ราคาที่แท้จริง	(แบบปริมาณลูกโซ่)	 	
	 2.	 N/A	หมายถึง	อยู่ระหว่างการส�ารวจความเสียหายและความสูญเสียและไม่สามารถคาดการณ์ได้	
	 3.	 การคาดการณ์พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง	20%	อ้างอิงจากความน่าจะเป็นในอดีต	

การให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือ 
ระยะเร่งด่วน

 1.  การฟื้นฟู เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	พ.ศ.	 2556	 งบทดรองราชการในอ�านาจผู้ว่าราชการจังหวัด	 
และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เกษตรกรรวม	 232,192	 ราย	 วงเงินรวม	 2,149.66	 ล้านบาท	 
และมีการด�าเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	ครัวเรือนละ	3,000	บาท	 
จ�านวน	43	จังหวัด	

 2. การให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วน แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์	70,815	กิโลกรัม	แร่ธาตุ 
และเวชภัณฑ	์1,758	ชดุ	ในพื้นที	่3	จังหวัด	ได้แก	่พิษณุโลก	กาฬสินธุ์	และพิจิตร	ด�าเนินการตดิตั้งเครื่องสบูนํา้  
168	เครื่อง	ในพื้นที	่12	จังหวัด	ได้แก่	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	มหาสารคาม	นครสวรรค์	สุพรรณบุรี	อ่างทอง	 

ชัยนาท	สิงห์บุรี	อุทัยธานี	พระนครศรีอยุธยา	ปทุมธานี	และนนทบุร	ี 
ติดตั้งเครื่องผลักดันนํ้า	30	เครื่อง	ในพื้นที่	2	จังหวัด	ได้แก่	ร้อยเอ็ด	 
และอุบลราชธานี	 และแจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 240,190	 กิโลกรัม	 
แร่ธาตุและเวชภัณฑ์	 22,492	 ชุด	 รวมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์  
6,948	 ตัว	 ในพ้ืนท่ี	 12	 จังหวัด	 ได้แก่	 เชียงราย	 สุโขทัย	 อุทัยธานี	 
กาฬสินธุ์	 ขอนแก่น	 ชัยนาท	 สุพรรณบุรี	 อ่างทอง	 สิงห์บุรี	 ลพบุรี	 
พระนครศรีอยุธยา	และร้อยเอ็ด
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ระยะส้ัน ควรปรับปรุงและตกแต่งสภาพล�าน�้า	 การเร่ง 
ส�ารวจท่อระบายน�า้	 คู	 คลอง	 หนองบึง	 และระบบระบายน�้าที่มีอยู่ 
ว่ามีประสิทธิภาพดีเพียงใด	 การก่อสร้างคันกั้นน�้าขนาดที่เหมาะสม	 
ก่อสร้างทางผันน�้า	 เพื่อผันน�้าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตล่ิงออกไป	 
ในชุมชนควรปรับปรุงระบบระบายน�้าให้มีประสิทธิภาพ	 สามารถ 
รองรับอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม	

 ระยะยาว ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนหรือ 
พนังก้ันน�้า	 และอ่างเก็บน�้า	 เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมไม่ให้น�้าเข้าท่วม 
พื้นท่ีที่ต้องการป้องกัน	 และสร้างฝายยกระดับเพื่อผันน�้าเข้าพื้นที ่
เก็บน�า้	การสร้างอ่างเกบ็น�า้	เพือ่บรรเทาน�า้ท่วมกระจายให้ครอบคลุม 
พื้นที่เพื่อเก็บน�า้ใช้ในฤดูแล้งและยังสามารถช่วยควบคุมการไหลของ 
น�้าไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน�้ามากเกินไป	การปรับปรุงผังเมืองให้ 
สอดคลองกับแนวทางการระบายน�้าในสภาพปัจจุบันและแผน 
ในอนาคต	ควรน�ามาตรการทางด้านกฎหมายผงัเมอืงรวมมาบงัคบัใช้ 
อย่างเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้	 ควรส่งเสริมการท�าเกษตรแบบ 
ผสมผสาน	เพื่อลดความสูญเสีย	โดยการปลูกพืชอายุสั้นทันเก็บเกี่ยว 
ก่อนน�้ามา	 และส่งเสริมการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	 เพ่ือลดความเส่ียง 
ในการท�าการเกษตร

ศูนย์ปฏิบัติกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร	
โทร.	0	2579	8161	

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 151



2. การให้ความช่วยเหลือผูม้รีายได้น้อยผ่านบัตรสวสัดิการแห่งรฐั ปี 2560  
 ต่อภาคเกษตร

	 การจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการด�าเนินการตามแนวนโยบายส�าคัญ 
ของรัฐบาลท่ีต้องการลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 โดยก�าหนดให้มีการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย	 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ 
ค่าใช้จ ่ายในการเดินทาง	 ซึ่งได้เห็นชอบให้บรรจุกรอบวงเงินเพื่อการด�าเนินการดังกล่าวไว้ใน 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 (รายการกองทุนประชารัฐ	 
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก)	ไว้เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น	46,000	ล้านบาท
	 โดย	ณ	วนัที	่15	กนัยายน	2560	มยีอดผูล้งทะเบยีนทัง้ส้ิน	14.17	ล้านคน	ทัง้น้ี	จ�านวนผู้ลงทะเบียน 
ที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	 จ�านวน	 11.43	 ล้านคน	 แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนท่ีมีอาชีพเกษตรกร	 จ�านวน	 
3.32	ล้านคนและไม่ใช่เกษตรกร	จ�านวน	8.11	ล้านคน
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์ผลกระทบจากการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ	 ซ่ึงอยู่ภายในกรอบวงเงินของกองทุน 
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	 จ�านวน	 46,000	 ล้านบาท	 โดยวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวภายใต ้
สมมติฐานว่าในปีงบประมาณ	2561	(ต.ค.	60	-	ก.ย.	61)	ผู้ผ่านสิทธิ	์จ�านวน	11.43	ล้านคน	มีการใช้จ่าย 
ในหมวดที่	 1	 คือ	 การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเต็มวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	 ส่วนงบประมาณที่เหลือ 
ให้เป็นการใช้จ่ายในหมวดที	่2	คือ	การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	
	 ซึ่งผลการวิเคราะห์ผ่านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	 (Input-Output:	 I-O	 Table)	 พบว่า	 
ถ้าผู้ผ่านสิทธิ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 ปี	 2560	 จ�านวน	 11.43	 ล้านคน	 มีการใช้จ่าย	 จ�านวน	 
46,000	 ล้านบาท	 จะท�าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศ	 ประมาณ	 118,077.82	 ล้านบาท	 
โดยในภาคเกษตร	พบว่า	หากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ	3.32	ล้านคน	ใช้งบประมาณ	13,368.59	ล้านบาท	 
จะท�าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร	21,215.50	ล้านบาท	กล่าวคือ	เมื่อเกษตรกรมีการใช้จ่าย 

เงนิจ�านวนดงักล่าวเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิผ่านบตัรฯ	 
จากการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมากที่สุด	 
21,134.27	 ล้านบาท	 รองลงมาเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเดนิทาง	มลูค่า	70.73	ล้านบาท	และส่วนลด 
ในการซื้อก๊าซหุงต้ม	 มูลค่า	 10.50	 ล้านบาท 
ซ่ึงมูลค่าเงินท่ีเกษตรกรใช้จ่ายออกไปจะท�าให้เกิด 
มูลค ่าทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตต่าง	 ๆ	 
ในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตของ 
เกษตรกร	 เช่น	 สาขาการท�านา	 สาขาการเลี้ยง 
สัตว์ปีก	สาขาการท�าไร่พืชตระกูลถั่ว	สาขาปศุสัตว์	
เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร152



มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้งบประมาณผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

สวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
งบประมาณ (ล้านบาท) มูลค่าผลกระทบ (ล้านบาท)

ภาค
เกษตร

นอกภาค
เกษตร

รวม
ภาค

เกษตร
นอก

ภาคเกษตร
รวม

หมวดที่ 1 ส่วนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

-		ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
			สินค้าอุปโภคบริโภค

10,687.33 26,735.59 37,422.92 21,134.27 75,156.83 96,291.10

-		ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้ม 598.00 1,459.70 2,057.70 10.50 3,849.72 3,860.22

หมวดที่ 2 ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

-		ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,083.26 4,436.12 6,519.38 70.73 17,855.77 17,926.50

รวม 13,368.59 32,631.41 46,000.00 21,215.50 96,862.32 118,077.82

ที่มา : จากการค�านวณ	โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 ทั้งนี้	 ผลการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ 
ท�าให้ประชาชนเข้าใจและทราบถึงการให้ความ 
ช่วยเหลือแบบประชารัฐสวัสดิการผ ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้มากขึ้น	 และเพื่อเป็น 
ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงและพัฒนาการ 
ด� า เ นิ น ง านของภาครั ฐ 	 ใ นกา รยกระดั บ 
ประสิทธิภาพการ จัดสวั สดิ การสั งคมและ 
การช่วยเหลอื	ให้สามารถยกระดบัคณุภาพชีวติของ 
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร	
โทร.	0	2579	8161	

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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3. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560

	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 27	 มิถุนายน	 2560	 เห็นชอบการด�าเนินโครงการประกันภัย 
ข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 2560/61	 เป็นการด�าเนินงานต่อเนื่องจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 
2559/60	มพีืน้ท่ีเป้าหมายการเอาประกันภยัขัน้ต�า่	จ�านวน	25	ล้านไร่	ท่ัวประเทศ	วงเงิน	1,841.10	ล้านบาท	 
(กรอบวงเงินส�าหรบัพืน้ทีเ่อาประกนัภยัจ�านวน	30	ล้านไร่)	โดยมาจากเงนิงบประมาณคงเหลอื	ในปี	2559	 
จ�านวน	 203.95	 ล้านบาท	 และของบประมาณเพิ่มเติมจ�านวน	 1,637.15	 ล้านบาท	 ครอบคลุม 
ภยัธรรมชาตท้ัิงหมด	7	ประเภท	(น�า้ท่วม	/	ฝนตกหนกั	ภยัแล้ง	/	ฝนทิง้ช่วง	ลมพาย	ุ/	ไต้ฝุ่น	ภยัอากาศหนาว	 
/	น�้าค้างแข็ง	ลูกเห็บ	ไฟไหม้	และศัตรูพืช	/	โรคระบาด)	แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	 
ปีการผลติ	2560/61	ทีเ่ป็นลกูค้าของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	จ�านวนข้ันต�า่	 
25	 ล้านไร่	 และส�าหรับเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน	 800,000	 ไร่	 โดย	 ธ.ก.ส.	 ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหาร 
โครงการฯ	แบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	2560/61	มีอัตราเบี้ยประกันภัย	90	บาทต่อไร่	 
โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย	 54	 บาทต่อไร่	 เกษตรกร	 ช�าระเบี้ยประกันภัย	 36	 บาทต่อไร	่ 
ทัง้นีห้ากเกษตรกรทีเ่ป็นลกูค้าสนิเชือ่เพือ่การเพาะปลกูข้าวนาปี	ปีการผลิต	2560/61	ธ.ก.ส.	จะช่วยอดุหนุน 
ค่าเบี้ยประกันภัย	36	บาท	 โดยให้วงเงินคุ้มครองส�าหรับภัยธรรมชาติ	 6	ประเภท	 (น�้าท่วม/ฝนตกหนัก	 
ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง	 ลมพายุ/ไต้ฝุ่น	 ภัยอากาศหนาว/น�้าค้างแข็ง	 ลูกเห็บ	 และไฟไหม้)	 1,260	 บาทต่อไร่	 
และวงเงินคุ้มครองส�าหรับภัยธรรมชาติ	1	ประเภท	(ศัตรูพืชและโรคระบาด)	630	บาทต่อไร่
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากโครงการประกันภัย 
ข้าวนาปี	ปีการผลติ	2560/61	โดยมหีลกัการว่าเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	เป็นผูเ้อาประกันภยั	สามารถ 
สรุปผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder)	4	ส่วน	ประกอบด้วย	รัฐบาล	ผู้บริหารโครงการฯ	 
(ธ.ก.ส.)	บริษัทผู้รับประกันภัย	และเกษตรกร	แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น	2	ด้าน	ดังนี้
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1)  ด้านค่าเบี้ยประกันภัย

 (1) รัฐบาล เป็นผู ้อุดหนุนเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร	 โดยอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย	 
54	บาทต่อไร่	รวมเงินช่วยเหลือ	1,620	ล้านบาท	ส�าหรับพื้นที่เป้าหมายจ�านวน	30	ล้านไร	่หากพบว่า 
มีจ�านวนพื้นที่เอาประกันภัยมากกว่าพื้นท่ีเป้าหมายที่เสนอของบประมาณอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย	 
กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม

 (2)  ผู้บริหารโครงการฯ (ธ.ก.ส.) ได้มีการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย	36	บาทต่อไร่	ส�าหรับ 
เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 2560	 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 
ของ	ธ.ก.ส.	ก�าหนด	ซึ่งมีวงเงินอุดหนุนทั้งสิ้น	1,080	ล้านบาท	ส�าหรับเป้าหมาย	30	ล้านไร่

 (3)  บรษิทัผูร้บัประกันภัยหรอืบรษิทัประกนัภัยทีเ่ข้าร่วมโครงการ จ่ายสนิไหมทดแทน 
แก่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย	 จากการประมาณการเบี้ยประกันภัยท่ีผู้รับประกันได้รับสูงสุด	 
มูลค่า	2,700	ล้านบาท	แบ่งเป็นรับเงินจากรัฐบาลอุดหนุน	1,620	ล้านบาท	และ	ธ.ก.ส.	อุดหนุนมูลค่า	 
1,080	ล้านบาท	ส�าหรับเป้าหมาย	30	ล้านไร่	และเกษตรกรทั่วไป	ค่าเบี้ยประกันภัย	มูลค่า	72	ล้านบาท	 
ส�าหรับเป้าหมาย	0.8	ล้านไร่	

 (4) เกษตรกร เกษตรกรทัว่ไปจ่ายค่าเบีย้ประกนัภยั	28.80	ล้านบาท	(เป้าหมาย	0.80	ล้านไร่)	 
ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยของเกษตรกรลูกค้าของ	 ธ.ก.ส.	 ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้	 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่	ธ.ก.ส.ก�าหนด	
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2)  ด้านค่าสินไหมทดแทน
	 การวิเคราะห์ค ่าสินไหมทดแทนและส่วนต่างที่ 
เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ	 ปีการผลิต	 
2560/61จะวิเคราะห์โดยใช้สัดส่วนจ�านวนพื้นที่การเกิด 
ภยัพบัิตย้ิอนหลงัของภยั	6	ประเภท	(น�า้ท่วม	/	ฝนตกหนัก	ภยัแล้ง	 
/	ฝนทิ้งช่วงลมพาย	ุ /	 ไต้ฝุ่น	ภัยอากาศหนาว	 /	น�้าค้างแข็ง	 
ลูกเห็บ	ไฟไหม้	และศัตรูพืช	/	โรคระบาด)	ร้อยละ	98	และ 
ภัยอีก	 1	 ประเภท	 คือ	 ภัยศัตรูพืช/โรคระบาด	 ร้อยละ	 2	 
ผลการวิเคราะห	์พบว่า	

 กรณี 1 ถ้าพื้นที่เกิดภัยพิบัติเป็นร้อยละ	3	ของพื้นที ่
เข้าร่วมโครงการ	พบว่า	 เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ	 ธ.ก.ส.	 
ซื้อประกันภัยครบตามเป้าหมายขั้นต�า่	25	ล้านไร่	และเป็นไป 
ตามเง่ือนไขกรมธรรม์จะมส่ีวนต่างของเบีย้จ่ายและค่าสนิไหม 
ทดแทน	มลูค่า	935.55	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กดิจากภยั	6	ประเภท	มลูค่า	926.10	ล้านบาท	 
และภัยศัตรูพืช/โรคระบาด	 มูลค่า	 9.45	 ล้านบาท	 ในขณะที่เกษตรกรท่ัวไป	 ซื้อประกันภัยครบตาม 
เป้าหมายขัน้ต�า่	0.80	ล้านไร่	และเป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์	มส่ีวนต่างของเบ้ียจ่ายและค่าสนิไหมทดแทน	 
มูลค่า	29.07	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย	6	ประเภท	มูลค่า	28.79	ล้านบาท	 
และภัยศัตรูพืช/โรคระบาด	มูลค่า	0.29	ล้านบาท

 กรณ ี2 ถ้าพืน้ท่ีเกดิภัยพบัิตเิป็นร้อยละ	4	ของพืน้ท่ีเข้าร่วมโครงการ	พบว่า	เกษตรกรทีเ่ป็นลกูค้า 
สินเชื่อ	 ธ.ก.ส.	 ซื้อประกันภัยครบตามเป้าหมายขั้นต�่า	 25	 ล้านไร่	 และเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์	 
มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน	มูลค่า	1,247.40	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทน 
ที่เกิดจากภัย	6	ประเภท	มูลค่า	1,234.80	ล้านบาท	และภัยศัตรูพืช/โรคระบาด	มูลค่า	12.60	ล้านบาท	 
ในขณะที่เกษตรกรทั่วไป	 ซื้อประกันภัยครบตามเป้าหมายสูงสุด	 0.80	 ล้านไร่	 และเป็นไปตามเง่ือนไข 
กรมธรรม	์มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน	มูลค่า	38.76	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นค่าสินไหม 
ทดแทนทีเ่กดิจากภยั	6	ประเภท	มลูค่า	38.38	ล้านบาท	และภยัศตัรูพืช/โรคระบาด	มลูค่า	0.38	ล้านบาท

 กรณ ี3 ถ้าพืน้ท่ีเกดิภัยพบัิตเิป็นร้อยละ	5	ของพืน้ท่ีเข้าร่วมโครงการ	พบว่า	เกษตรกรทีเ่ป็นลกูค้า 
สินเชื่อ	 ธ.ก.ส.	 ซื้อประกันภัยครบตามเป้าหมายขั้นต�่า	 25	 ล้านไร่	 และเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์	 
มส่ีวนต่างของเบีย้จ่ายและค่าสนิไหมทดแทน	มลูค่า	1,559.25	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนทีเ่กดิ 
จากภัย	 6	 ประเภท	 มูลค่า	 1,543.50	 ล้านบาท	 และภัยศัตรูพืช/โรคระบาด	 มูลค่า	 15.75	 ล้านบาท	 
ในขณะที่เกษตรกรทั่วไป	 ซื้อประกันภัยครบตามเป้าหมายสูงสุด	 0.80	 ล้านไร่	 และเป็นไปตามเง่ือนไข 
กรมธรรม	์มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน	มูลค่า	48.46	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นค่าสินไหม 
ทดแทนทีเ่กดิจากภยั	6	ประเภท	มลูค่า	47.98	ล้านบาท	และภยัศตัรูพืช/โรคระบาด	มลูค่า	0.48	ล้านบาท
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	 อย่างไรก็ตาม	 หากโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 
ปีการผลิต	 2560/61	 มีการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณ ี
เกิดภัยพิบัติของผู้เอาประกันภัย	 และเป็นตามเงื่อนไขของ 
กรมธรรม์แล้วตามโครงการฯ	นี้เต็มตามเป้าหมายจะสามารถ 
ช่วยบรรเทาการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 
(GDP)	ได้ในระดบัหนึง่	พร้อมทัง้เป็นการช่วยเหลอืให้เกษตรกร 
สามารถมีรายได้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้
	 ทั้งนี้	 ผลการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อประกอบในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
เชงินโยบายเพือ่พฒันาการด�าเนนิงานโครงการประกนัภยัข้าวนาปี	และเป็นการกระตุน้ให้เกษตรกรสนใจ 
เข้าร่วมโครงการมากขึ้น	 ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณในการให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติได้

ศูนย์ปฏิบัติกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร	
โทร.	0	2579	8161	

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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ด้านกองทุนในก�ากับดูแล
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 ภำยใต้ภำวกำรณ์แข่งขันทำงกำรค้ำในปัจจบัุน	ภำคเกษตร 
จ�ำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนำท้ังด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดเพ่ือเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 โดยกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง	 ๆ	 
เกษตรกรจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อกำรปรับเปล่ียน	 แต่เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ยงัมีข้อจ�ำกัดด้ำนเงนิทนุ	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร 
ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว	 จึงมีกำรจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกำรผลิตและกำรตลำด	 ภำยใต	้ 
กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ดังนี้
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1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
 การแข่งขันของประเทศ 

	 จากสถานการณ์การค้าโลกที่มีความตกลงการค้าเสรีมากขึ้น	 รวมถึงประเทศไทยที่รัฐบาลมี 
นโยบายเปิดการค้าเสรีภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศต่าง	ๆ	ซึ่งการเปิดเสรีการค้าดังกล่าว	 
มีทั้งท�าให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ผลกระทบต่อสินค้าเกษตร 
บางกลุ่มที่ยังขาดขีดความสามารถในการแข่งขัน	คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2547	 
เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของประเทศ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม	มขีีดความสามารถในการแข่งขันมากขึน้	ทัง้นี	้การด�าเนนิงานกองทุนฯ	อยูภ่ายใต้การบรหิาร 
จัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ	โดยมีเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธาน	ซึ่งการอนุมัติและ 
ใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตาม	“ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร	 
เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้าง 
การผลิตภาคเกษตร	 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ”	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 ฉบับที่	 2	 
พ.ศ.	 2553	 มีกรอบและเงื่อนไขการสนับสนุนเงินท่ีมีท้ังเงินจ่ายขาด	 และเงินยืม/เงินหมุนเวียน	 
โดยกองทนุฯ	จะสนบัสนนุเงนิทนุให้กบัโครงการทีห่น่วยงานของรฐัหรือสถาบันเกษตรกรเป็นผูร้บัผดิชอบ 
โครงการ	ซึ่งต้องมีการตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างานในหน่วยงานเพื่อก�ากับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	ได้อนมุตั ิ
โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว	25	โครงการ	 
ในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	10	ชนิด	ได้แก่	 
ข้าว	 ปาล์มน�้ามัน	 กาแฟ	 ชา	 มะพร้าว	 พริกไทย	 
พืชผัก	โคนม	โคเนื้อ	และสุกร	รวมเป็นเงิน	762.20	 
ล้านบาท	 มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ	 
100,000	 ราย	 ซึ่งจากการติดตามประเมินผล 
โครงการที่ผ่านมา	พบว่า	ช่วยให้เกษตรกรสามารถ 
พัฒนาการผลิตได้มากขึ้น	 เช่น	 การส่งเสริมปลูก 
ปาล์มพันธุดี์ทดแทนสวนเก่า	ช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
จาก	3	ตันต่อไร	่เป็น	3.5	ตันต่อไร่	และการพัฒนา 
ระบบการเล้ียงโคนม	ช่วยให้คณุภาพน�า้นมดิบดีข้ึน 
และได ้ปริมาณผลผลิตน�้านมดิบเพิ่มขึ้นจาก	 
10	กโิลกรัมต่อตัวต่อวนั	เป็น	17	กโิลกรัมต่อตวัต่อวนั	 
เป็นต้น	 ในส่วนของผลการด�าเนินงานปี	 2560	 
ได้ด�าเนินการต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา	 ในการให้ 
การสนับสนุนและติดตามผลการด�าเนินงาน 
โครงการ	เช่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โคเน้ือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	 
โครงการปลูกข ้ าวโพดเพื่ อผลิต เมล็ดพันธุ 	์ 
โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพันธุ ์ข้าวและ 
รวบรวมผลผลิตข้าว	 โครงการผลิตหัวพันธุ์มันฝร่ัง 
เพื่อทดแทนการน�าเข้า	 เป็นต้น	 และได้อนุมัติ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ	 ของกลุ่ม 
เกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ	 วงเงิน	 22.5	 ล้านบาท	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และลดต้นทุนการผลิตเมล็ดกาแฟของเกษตรกร	 

รวมทัง้	ลดต้นทนุการผลติกาแฟส�าเรจ็รปูของกลุม่เกษตรกร	นอกจากนี	้ในการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	พบว่า	 
เกษตรกรยงัขาดความรูค้วามสามารถในการเขยีนโครงการ	การคดิวเิคราะห์เพือ่วางแผนการผลติ	การตลาด	 
ส่งผลให้เกษตรกรไม่มกีารเตรยีมการเพือ่วางแผนรองรบัความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชพี	 
จึงได้จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร	 ในหลักสูตรการเขียนโครงและการวางแผนบริหารความเสี่ยง	 จ�านวน	 
4	รุ่น	มีผู้เข้ารับการอบรม	250	คน	ซึ่งจากการประเมินผลการอบรม	พบว่า	ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ	80	 
สามารถน�าความรู้ไปใช้เพื่อการวางแผนการประกอบอาชีพโดยใช้ตลาดน�าการผลิต
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ส่วนบริหำรกองทุนภำคกำรเกษตร
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
โทรศัพท์/โทรสำร	0	2561	4726

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

	 ทัง้นี	้การด�าเนนิงานกองทนุฯ	เป็นประโยชน์ในการเพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพการผลติ	 
การตลาด	 การแปรรูป	 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ช่วยให้เกษตรกรปรับเปล่ียนจาก 
การผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการค้าเสรี	 และปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพ 
ไปสู ่สินค้าที่มีศักยภาพ	 ส�าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ	 ที่ได้รับอนุมัติในปี	 2560	 
มกีารด�าเนนิกจิกรรมโครงการประกอบด้วย	การจดัท�าแปลงสาธติน�าร่อง	จ�านวน	10	ราย	เพือ่เป็นต้นแบบ 
ให้แก่เกษตรกรรายอื่น	 ๆ	 เห็นถึงผลส�าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
อย่างเป็นรูปธรรม	 และน�าไปสู่การขยายผลในพื้นที่ของตนเองและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง	 โดยจัด 
ฝึกอบรมให้ความรู้	และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้	ประสบการณ์	กับเกษตรกรน�าร่อง	ปีละ	50	ราย	จ�านวน	 
3	ปี	รวมเป็น	150	ราย	ด�าเนนิการโดย	กรมวชิาการเกษตรร่วมกบักรมส่งเสริมการเกษตร	และกลุม่เกษตรกร 
ท�าสวนเขาทะล	ุและเพือ่ให้มกีารพฒันาการผลติกาแฟแบบครบวงจร	จงึจดัให้มีกจิกรรมพฒันาธรุกจิกาแฟ 
ของกลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ	 โดยการพัฒนาปรับปรุงโรงงานแปรรูปเดิมให้มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย	 
และสามารถรองรับการผลิตกาแฟในพื้นที่กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตกาแฟส�าเร็จรูป	และลดการสูญเสียในการผลิตด้วย
	 ในส่วนของแผนการด�าเนนิงานปี	2561	มโีครงการทีเ่สนอขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุฯ	จ�านวน	 
4	 โครงการ	 วงเงินรวม	 79.95	 ล้านบาท	 ได้แก่	 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร	 
วงเงิน	 19.00	 ล้านบาท	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน	 วงเงิน	 6.00	 ล้านบาท	 โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคขุนเพื่อรองรับตลาดในเขต 
ภาคเหนือและอาเซียนของสหกรณ์	 โคขุนดอกค�าใต้	 วงเงิน	 43.42	 ล้านบาท	 และโครงการผลิต 
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ตามหลกัการปฏิบัตทิางการเกษตรทีด่สีูม่าตรฐานระบบผลติทีย่ัง่ยนื	วงเงนิ	11.53	ล้านบาท	 
ซึ่งจะได้มีการน�าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	เพื่อพิจารณาต่อไป
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2.  กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง

	 ประเทศไทยมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองมากข้ึนจากอุตสาหกรรมการสกัดน�้ามันพืช	 และใช้เพ่ือ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	 รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารสัตว์	 แต่การผลิตถั่วเหลืองของไทย 
มีปรมิาณลดลง	จ�าเป็นต้องน�าเข้าถัว่เหลอืงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้	อย่างไรกดี็	ประเทศไทยมคีวามจ�าเป็น 
ต้องผลติถัว่เหลอืงเพือ่ความมัน่คงด้านอาหาร	เนือ่งจากเมลด็ถัว่เหลอืงทีผ่ลิตในประเทศมคีวามปลอดภยัสงู	 
เป็นถัว่เหลอืง	ทีไ่ม่ได้มกีารดดัแปลงพนัธกุรรม	(Non-Genetically	Modified	Organisms:	Non-GMOs)	 
จึงเหมาะที่จะน�าไปผลิตเป็นอาหารส�าหรับมนุษย	์เช่น	เต้าหู้	น�้านมถั่วเหลือง	เป็นต้น	นอกจากนี้	ถั่วเหลือง 
เป็นพชือายสุัน้	ใช้น�า้น้อย	สามารถปลกูหลงัการท�านา	เพือ่ตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรพืูชด้วย	 
ดังนั้นเพื่อให้การปลูกถั่วเหลืองของไทยยังคงอยู ่	 และมีการพัฒนาในด้านต่าง	 ๆ	 คณะรัฐมนตรี 
จงึมมีตเิม่ือวันที	่21	กรกฎาคม	3535	และ	4	สงิหาคม	2535	ให้จดัตัง้กองทนุเพือ่พฒันาการผลติถัว่เหลอืง	 
ณ	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยมีงบประมาณจากการบริจาคของผู้น�าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง	 จ�านวน	 
46.1	ล้านบาท	เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงาน	ภาครัฐ	และสถาบันเกษตรกร	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง	 ลดต้นทุนการผลิต	 ปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด	 
การแปรรูป	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 และเร่งรัดขยายการผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น	 ให้เพียงพอ 
กับความต้องการใช้ภายในประเทศ	 ท้ังนี้	 โครงสร้างการบริหารกองทุน	 ฯ	 อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง	 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	เป็นประธาน	หน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน	เป็นกรรมการ
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	 การด�าเนินงานที่ผ่านมา	ตั้งแต่ปี	2535	–	 
2560	ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว	12	โครงการ	 
เป็นเงินจ่ายขาดให้หน่วยงานภาครฐั	เพือ่สนบัสนนุ 
การพัฒนาถั่วเหลือง	 ในส่วนของการพัฒนาพันธุ	์ 
ทัง้พนัธุคั์ด	พนัธุห์ลกั	และพนัธุข์ยาย	เช่น	โครงการ 
พัฒนาพันธุ ์ถั่ ว เหลืองในป ี	 2540	 โครงการ 
ศนูย์ต้นแบบการวจิยัและพฒันาเมลด็พนัธ์ุ	จงัหวดั 
พิษณุโลกในปี	 2553	 เป็นต้น	 ส�าหรับผลการ 
ด�าเนินงานในปี	 2560	 กองทุนฯ	 ได ้อนุ มัติ 
งบประมาณ	23.7	ล้านบาท	ให้กรมวิชาการเกษตร 
และกรมส่งเสรมิการเกษตร	ด�าเนนิโครงการส่งเสริมการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนา	โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริม 
ให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทนการท�านา	 ยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด	และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	กิจกรรมโครงการประกอบด้วย	การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์หลัก	และถั่วเหลือง 
ชั้นพันธุ์ขยายคุณภาพดี	 โดยกรมวิชาการเกษตร	 เพ่ือส่งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ถัว่เหลืองคุณภาพดชีัน้พนัธุจ์�าหน่าย	และน�าเมลด็พนัธุช์ัน้พนัธุจ์�าหน่ายทีไ่ด้	ไปผลติเมลด็ถัว่เหลอืงคณุภาพดี	 
โดยส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์	จ�านวน	1,600	ไร่	ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา	จ�านวน	30,000	ไร่	 
ในพืน้ท่ีจงัหวดัน่านและเชยีงราย	ระยะเวลาด�าเนนิงาน	2	ปี	โดยคาดว่าหลงัสิน้สุดฤดูกาลผลติ	ปี	2561/62	 
จะได้ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองประมาณ	8,500	ตัน	และเกษตรกรมีรายได้จากการปลูก	ถั่วเหลืองประมาณ	 
4,250	 บาทต่อไร่	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรใช้งบประมาณจากกองทุนฯ	 ให้การสนับสนุนเกษตรกร 
ในด้านการฝึกอบรม	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การศึกษาดูงาน	 การจัดท�าแปลงส่งเสริม	 และสนับสนุน 
ในด้านเครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง
	 ทัง้น้ี	การด�าเนนิงานกองทุนฯ	เป็นประโยชน์ในการพฒันาการผลติถัว่เหลอืงให้มศีกัยภาพมากขึน้	 
ส�าหรบัในปี	2561	คาดว่าผลการด�าเนนิการโครงการส่งเสริมการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาจะก่อให้เกดิผลผลิต	 
ถั่วเหลือง	 ปีการผลิต	 2560/61	 ประมาณ	 3,700	 ตัน	 และจะมีการติดตามผลการด�าเนินงาน 
โครงการดังกล่าว	 รวมถึงให้การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร	 สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง	 
ในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ	 เพื่อน�าไปใช้พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตถั่วเหลือง 
ต่อไป	 แต่เนื่องจากกองทุนฯ	 มีงบประมาณคงเหลือจ�ากัด	 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองสามารถขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้าง	 การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนบริหำรกองทุนภำคกำรเกษตร
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
โทรศัพท์/โทรสำร	0	2561	4726

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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3.  การเตรียมการกองทุนปาล์มน�า้มันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�า้มัน 
 ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติปาล์มน�า้มันและผลิตภัณฑ์จาก
 ปาล์มน�้ามัน พ.ศ. .. 

	 ปาล์มน�้ามันเป็นพืชท่ีมีความส�าคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน	 มีผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม	 ประกอบกับอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันของไทยมีศักยภาพการผลิตต�่ากว่าประเทศ 
ผู ้ผลิตรายใหญ่ในอาเซียน	 และมีต้นทุนการผลิตสูง	 ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ต�่ากว่าที่ควรจะเป็น	 
ราคาน�้ามันปาล์มดิบสูงกว่าตลาดต่างประเทศไม่สามารถแข่งขันได้	 และผู ้บริโภคภายในประเทศ 
ต้องรับภาระ	 รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องระดับสูง	 จึงมีความจ�าเป็นต้อง 
จัดระเบียบปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 เพื่อการพัฒนาปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มของประเทศให้มี 
ศกัยภาพการผลติ	สามารถแข่งขันภายใต้กรอบการค้าเสรี	มกีารบรหิารจดัการอย่างมส่ีวนร่วมเป็นองค์รวม	 
มกีารรักษาเสถยีรภาพและสร้างความเป็นธรรมแก่ทกุภาคส่วนทัง้ระบบของห่วงโซ่อปุทาน	ตัง้แต่เกษตรกร 
ชาวสวนปาล์ม	ผู้ประกอบกิจการน�้ามันปาล์มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน�้ามันปาล์ม	และผู้บริโภค
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จึงได้เสนอ	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 
พ.ศ.	....	ซึ่งก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาต	ิโดยมีเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 และเสนอให้มีการจัดต้ังส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายปาล์มน�า้มนัแห่งชาต	ิโดยเฉพาะอย่างย่ิง	ร่างพระราชบญัญัตฯิ	ฉบบันี	้ให้ความส�าคญักบัการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและให้มีการจัดตั้งกองทุนปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มท้ังระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีเสถียรภาพ	 เกิดความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	โดยมีส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของ 
คณะกรรมการและบรหิารกองทนุฯ	โดยเงนิกองทนุได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีใน 
ห่วงโซ่อตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนั	ทัง้นี	้ผลการด�าเนนิงานในการเสนอร่างพระราชบญัญติัฯ	ดงักล่าว	ในช่วง 
ที่ผ่านมา	คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ	(ร่าง)	พระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�า้มันปาล์ม	พ.ศ.....	 
โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	 15	 สิงหาคม	 2560	 มีมติเห็นชอบให้ตั้งกองทุนปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 
โดยมีสถานะเป็นกองทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน	 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 พ.ศ....	 
เมื่อวันที่	 29	 สิงหาคม	 2560	 และคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะพิเศษ)	 ได้พิจารณาปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติฯ	 โดยเปลี่ยนช่ือจากร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 พ.ศ....	 เป็น	 
“ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�้ามัน	 พ.ศ....”	 และมอบหมายให้กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 น�าร่างพระราชบัญญัติฯ	 ฉบับปรับปรุง 
ไปด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 เพื่อน�าความคิดเห็นมาประกอบการ 
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พิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติฯ	 อีกครั้ง	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้เปิดให้มีการแสดง 
ความคดิเหน็ทางเวบ็ไซต์	และแจ้งความเหน็มายงัส�านกังานฯ	โดยตรง	ในช่วงระหว่างวนัที	่3	-	31	มกราคม	 
2561	ก่อนที่จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป
	 ทัง้นี	้เมือ่ร่างพระราชบัญญตัฯิ	ได้รบัการประกาศในราชกจิจานุเบกษา	และมกีารด�าเนนิงานกองทุน 
ปาล์มน�้ามันฯ	 อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน 
และผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�้ามัน	 ให้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ	 ซึ่งจะมีการส่งเสริม 
และสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน	 การให้ทุนสงเคราะห์ในการปลูกทดแทนสวนปาล์มน�้ามัน 
และพืชทดแทนอื่น	 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 การตลาด	 
และการแปรรูปของอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม	 การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน	 ให้เป็นไป 
อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ	 การส่งเสริมการด�าเนินการลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาต	ิ 
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร	 โดยรวมกลุ ่มเกษตรกรในลักษณะของสถาบันเกษตรกร 
ชาวสวนปาล์มน�า้มนั	เพือ่ให้เกษตรกรมศัีกยภาพการผลติทีดี่ขึน้	มรีายได้เพิม่ขึน้	และยกระดบัความเป็นอยู่ 
ของเกษตรกรและผู้ประกอบการ	ให้สามารถลดต้นทนุการผลติน�า้มนัปาล์ม	และมศีกัยภาพในการแปรรปู 
ผลติภัณฑ์ต่อเน่ือง	ผลติภณัฑ์โอเลอนี	ทีส่ามารถแข่งขนัได้	และท้ายทีส่ดุ	คอื	ประชาชนมนี�า้มนัปาล์มบรโิภค	 
และมีน�้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชอำหำรและพลังงำนทดแทน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
โทรศัพท์/โทรสำร	0	2940	7403

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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	 วันที	่20	ธันวาคม	2559	นางจินตนา	ชัยวรรณาการ	ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป ็นประธานเป ิดการสัมมนา 
สัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	 2559	และแนวโน้มปี	 2560	“ขับเคลื่อน 
เกษตรสมัยใหม่		 พัฒนาเกษตรไทยสู่	 4.0”		ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด	์ 
คอนเวนช่ัน	 กรุงเทพฯ	 	ซึ่งจัดข้ึนเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตร	และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรในอนาคต	
	 ในการนี้	 นางสาวจริยา		 สุทธิไชยา	 	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตรเป็นผูก้ล่าวรายงาน	พร้อมแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน		และบรรยายพเิศษ 
ในหัวข้อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	 2559	 และแนวโน้มปี	 2560	 ทั้งนี้	 
มีนักวิชาการ	 ผู ้แทนภาครัฐและผู ้ประกอบการภาคเอกชนที่เ ก่ียวข้อง 
ทางการเกษตร	สถาบนัการศกึษา	ผูแ้ทนเกษตรกร	ส่ือมวลชน	และผูส้นใจทัว่ไป 
เข้าร่วมประมาณ	500	คน

การสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560  
“ขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม ่ พัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0”
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	 วันที่	 13	 มกราคม	 2560		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดย 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมกับ	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ	จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญกุศลและท�าบุญตักบาตร	 เพื่อถวาย 
พระราชกุศลแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ	 ส�านักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	โดยจัดพิธ ี
บ�าเพญ็กศุล	และท�าบญุตกับาตร	(ข้าวสาร	อาหารแห้ง)	พระสงฆ์จ�านวน	89	รปู	 
จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	บางเขน		
	 ในการนี้	 พลเอก	 ประสาท	 สุขเกษตร	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เป็นประธาน	โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
น�าโดย	นางสาวจริยา	สุทธิไชยา	เลขาธิการ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธี

สศก. และ มกอช. จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล 
และท�าบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล
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	 วันที่ 	 16	 มกราคม	 2560	 นางสาวทัศนีย ์	 เมืองแก้ว	 
ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 ให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนจากประเทศสวาซิแลนด	์ณ	ห้องประชุม	AEOC	อาคาร 
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
เพื่อรับฟังบรรยายสรุปด้านนโยบายและการด�าเนินงานด้าน
การเกษตร

สศก. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศสวาซิแลนด์
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	 วนัที	่24	กมุภาพนัธ์	2560	นางสาวจรยิา	สทุธไิชยา	เลขาธกิาร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่	 สศก.	 มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา	
จ�านวน	 34,100	 บาท	 โดยมี	 คุณภากมล	 รัตตเสรี	 เหรัญญิกมูลนิธิ
ชัยพัฒนา	เป็นผู้รับมอบ	ณ	มูลนิธิชัยพัฒนา	กรุงเทพฯ	ซึ่งกิจกรรมนี ้
เป็นโครงการ	 “สศก.	 ร่วมสืบสานปณิธานของพ่อ	 เนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช”	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา 
ในการช่วยเหลือประชาชน	 ในการสนับสนุนการด�าเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและโครงการพัฒนาอื่นๆ	 
ส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์	 และช่วยเหลือประชาชนในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สศก. มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 
ร่วมสืบสานปณิธานของพ่อ
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	 วันที่ 	 24	 มีนาคม	 2560	 นายธีรภัทร	 ประยูรสิทธิ	 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในพิธมีอบเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์	 และเข็มเชิดชูเกียรติ	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 38	 ปี	 
วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ประจ�าปี	 2560	 
ณ	 ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น	 8	 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและ 
ให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
										 ในการนี้	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 เลขาธิการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	โดยในปี	2560	มีผู้เข้ารับ
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	และเขม็เชดิชูเกยีรต	ิประกอบด้วย	ข้าราชการ
และลูกจ้างประจ�าท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ	์ 
จ�านวน	89	ราย		และข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	พนกังานราชการดีเด่น	 
รวมจ�านวน	5	ราย

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สศก.
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	 วันที่	 24	 มีนาคม	 2560	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
จัดสัมมนาก่อร่างสร้างฝันสู่	OAE	4.0	ณ	 ห้องประชุมพึ่งบุญ	 ชั้น	 8	 
อาคารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ในโอกาสครบรอบ	 38	 ปี	 
วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เพื่อให ้ 
ผู ้ เข ้าร ่วมการสัมมนาได้รับทราบถึงคุณูปการ	 และวิสัยทัศน์ 
อันยาวไกลของ	 ดร.สมนึก	 ศรีปลั่ง	 เลขาธิการคนแรก	 ท่ีมีต่อ 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	 ในการนี้	 มีการเสวนาร่วมกันในหัวข้อ	 จากวันวาน...สู่วันนี	้ 
38	 ปี	 สศก.	 โดยอดีตผู ้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ประกอบด้วย	 ดร.อภิชาติ	 พงษ์ศรีหดุลชัย	 ท่านอัญชลี	อุไรกุล,	 
ดร.กนก	คตกิาร,	ดร.	สมพร	หาญพงศ์พันธุ	์และมีการเสวนาในหวัขอ้	 
สานฝันสู่...OAE	4.0	 โดยบุคลากรส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ทั้งนี้	 มีคณะผู้บริหาร	 อดีตคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม

การสัมมนา ก่อร่างสร้างฝันสู ่OAE 4.0
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	 วันที่	29	เมษายน	2560	นางจันทร์ธิดา	มีเดช	รองเลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง 
ปฏบิตักิาร	เรือ่งการจัดท�ายทุธศาสตร์ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	
ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	–	2579)	ณ	โรงแรม	เดอะวนิเทจ	โฮเตล็	เขาใหญ่	 
อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	โดยมี	นางเสาวณีย์	นทีทวีวัฒน์	 
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 
ซึ่งการประชุมดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารและ 
บุคลากรของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้ร ่วมกันระดม 
ความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 
ทั้งนี้	 การประชุมดังกล่าว	 มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี	 28	 –	 30	 
เมษายน	2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ายุทธศาสตร์ 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 20 ปี
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	 วันที่	 25	พฤษภาคม	2560	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
โดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 ร่วมกับส�านักงาน 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 จัดสัมมนาเครือข่าย 
เกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย	์ 
ภาคใต้	ณ	โรงแรมนิภาการ์เด้น	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยได้รับเกียรติ 
จาก	 นายวิชวุทย์	 จินโต	 รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 
เป็นประธานเปิดการสมัมนา	และนางจนัทร์ธดิา	มเีดช	รองเลขาธกิาร 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กล ่าวรายงานวัตถุประสงค ์ 
ของการจัดสัมมนา	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการผลิต	 
การตลาด	 ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต	 ผู้แปรรูป	 
การตลาดเกษตรอินทรีย์	น�าไปสู่เกษตรกรสามารถมีแหล่งขายสินค้า 
เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

สศก. เดินหน้าจัดสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร 
เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภาคใต้ 
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	 วันที่	5	มิถุนายน	2560	นางสาวจริยา		สุทธิไชยา	เลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ประจ�าสัปดาห์	 ณ	 ห้องประชุม	 1403	 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ซึ่งแถลงประเด็นสถานการณ์ไม้ผล	(ทุเรียน,	มังคุด)	ผลการ 
เบกิจ่ายงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และภาวะเศรษฐกจิ 
การเกษตรเดือนเมษายนและแนวโน้มพฤษภาคมโดยวัดจาก 
ดัชนีราคาและสินค้าเกษตร	 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวกัน
อย่างพร้อมเพรียง

สศก. แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเกษตรประจ�าสัปดาห์

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร176



	 วันนี้ 	 15	 มิถุนายน	 2560	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สศก.)	 เป็นประธาน 
เปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (Field	 Day)	 และบริการ
การเกษตร	 เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่	 ปี	 2560	 ณ	 ศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 อ�าเภอ 
หนองมะโมง	จังหวัดชัยนาท	เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมกับพื้นที่	 ในการวางแผน
การผลิต	 การเข้าถึงปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ	 การลดความเส่ียง 
ของผลผลิต	 เพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	ส�าหรับ 
ศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 อ�าเภอ 
หนองมะโมง	จังหวัดชัยนาท	มีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้	 
คือ	 นายสวอง	 สระเสริม	 ซึ่งมีฐานการเรียนรู้	 รวม	 11	 ฐาน	 ได้แก	่ 
1)	การผลติเมลด็พนัธุถ์ัว่เขยีว	2)	การเตรยีมดนิ	3)	การใส่ปุย๋ทีถ่กูต้อง 
และเหมาะสมกับถั่วเขียว	 4)	 การถอนพันธุ์ปน	 5)	 การเพิ่มผลผลิต 
ถั่วเขียวโดยใช้เชื้อไรโซเบียม	6)	การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ถั่วเขียว	7)	ปริมาณธาตุอาหารที่ถั่วเขียวปลดปล่อยเมื่อมีการไถกลบ
ลงดิน	8)	การป้องกันก�าจัดโรค	/	แมลง	/	วัชพืช	และศัตรูธรรมชาติ 
โดยวิธีผสมผสาน	 9)	 การเพิ่มผลผลิตโดยใช้ฮอร์โมนไข่	 /	 ฮอร์โมน 
นมสด	/	วธิกีารท�า	/	วธิกีารใช้	10)	ระยะเวลาการเกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสม	 
และ	11)	วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	

ลธก. สศก. เปิดการจัดงาน 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) จังหวัดชัยนาท
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	 วันท่ี	21	มถินุายน	2560	นางสาวทศันย์ี	เมอืงแก้ว	ผูอ้�านวยการ 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 เป็นประธานเปิดการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์สินค้าเกษตร”	ณ	 โรงแรมไมด้า	 โฮเทล	 แอนด์	 รีสอร์ท	 
จังหวัดเพชรบุรี	 จัดโดยศูนย ์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	 
เพือ่น�าเสนอร่างยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน 
ภาคเกษตร	 ฉบับท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 ให้บุคลากรในองค์กร 
รับทราบและแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างยุทธศาสตร์	 พร้อมท้ัง 
น�าผลการสัมมนาดังกล่าวมาปรับปรุงรายงานผลการศึกษา	 เพื่อให ้
มีความสมบูรณ์และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร”
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	 วันที่	 27	 ตุลาคม	 2560	 นายวิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานการประชุม
คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรย์ีภาคตะวนัออก	
ณ	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	6	จ.ชลบุรี

เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรประชุมคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออก
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	 วันที่	 30	 ตุลาคม	 2560	 นายวิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นประธานเปิดโครงการ 
อบรมช้ีแจงการส�ารวจข้อมลูการเกษตร	ปีงบประมาณ	2561	ระหว่าง	 
ศนูย์สารสนเทศการเกษตร	กบัส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที	่1	-	12	 
ณ	 ห้องประชุมศรีปล่ัง	 ชั้น	 8	 อาคาร	 สศก.	 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานส�ารวจ	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ 
ส�ารวจข้อมูลการเกษตร	 และขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคสนาม	ตลอดจนน�าไปใช้ปฏิบัติจริง 
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

สศก. จัดอบรมชี้แจงการส�ารวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561
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	 วันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2560	 นายวิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 น�าทีมคณะผู้บริหาร 
ลงพืน้ทีส่�ารวจผลผลติปาล์มน�า้มนั	ณ	ศนูย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ต�าบลคลองน้อย	 อ�าเภอเมือง
สุราษฎร์ธาน	ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรลงพื้นที่ 
ส�ารวจผลผลิตปาล์มน�า้มัน

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 181



	 วันท่ี	 1	 ธันวาคม	 2560	 นายวิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 
เลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	พร้อมด้วย	นายฉันทานนท์	 
วรรณเขจร	 รองเลขาธิการ	 และคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน	 
เพื่อช ่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย	 ซึ่ งมีจ�านวน	 34	 ครัวเรือน	 
ณ	 ต�าบลบ้านกระทุ ่ม	 อ�าเภอเสนา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 
ตามโครงการเกษตรอาสาร่วมใจ	 ฟื ้นฟูผู ้ประสบภัยหลังน�้าลด	 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สศก. ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนประสบอุทกภัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา

รายงานประจ�าปี 2560

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร182



	 วันที่	 1	 ธันวาคม	 2560	 นายลักษณ์	 วจนานวัช	 รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รับฟังภารกิจของส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรในการสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อม
มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามนโยบายส�าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	และของรัฐบาล	โดยม	ีนายวิณะโรจน์	ทรัพย์ส่งสุข	 
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 น�าเสนอภารกิจและ 
การด�าเนินงานของหน่วยงาน	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุม	ณ	ห้องประชุม	AEOC	ชั้น	2	อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจ
การเกษตร

รมช. กษ. มอบนโยบายการด�าเนินงาน ของ สศก.
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	 วันที่	 13	 ธันวาคม	 2560	 นายฉันทานนท์	 วรรณเขจร	 
รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป ็นประธาน 
การประชุมคณะผูเ้ชีย่วชาญด้านความร่วมมอืทางการเกษตร	BIMSTEC	 
ครั้งที่	6	 (The	Sixth	Meeting	of	BIMSTEC	Expert	Group	on	 
Agricultural	 Cooperation)	 ณ	 โรงแรมแกรนด์วิสต้า	 จังหวัด
เชียงราย	 เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกเร่งรัดการด�าเนินงาน 
ตามแผนความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้	 ได้แก่	 แผนงานโครงการร่วม	
(common	 project)	 ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร	
และหารือในประเด็นเเนวทางความร่วมมือในเชิงลึกของการ
พัฒนาการเกษตรในภูมิภาค	 BIMSTEC	 รวมทั้งเป็นโอกาสในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก	 7	 ประเทศ	 ได้แก่	
บังกลาเทศ	ภูฏาน	อินเดีย	เมียนมา	เนปาล	ศรีลังกา	และไทย	ต่อไป

The Sixth Meeting of BIMSTEC Expert Group 
on Agricultural Cooperation
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อัตราก�าลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจ�า / พนักงานราชการ 
	 	 อัตราก�าลังของข้าราชการ	 660	 อัตรา	 มีคน	 598	 อัตรา	
	 	 อัตราก�าลังของลูกจ้างประจ�า	 104	 อัตรา	 มีคน	 104	 อัตรา	
	 	 อัตราก�าลังของพนักงานราชการ	 297	 อัตรา	 มีคน	 280	 อัตรา	

ข้อมูล	ณ	31	มกราคม		2561

อัตราก�าลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจ�า / พนักงานราชการ

อัตราก�าลังแยกตามวุฒิการศึกษา

กพร.		 :	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 ตสน.		 :	 กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศสส.		 :	 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 สวศ.		 :	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
กนผ.		 :	 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 ศปผ.		 :	 ศูนย์ประเมินผล
สลก.		 :	 ส�านักงานเลขานุการกรม	 กศป.		 :	 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ศปศ.		 :	 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการกษตร	 สศท.1-12		 :	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่		1-12
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

งบรายจ่าย ปี 2560 ปี 2561 อัตรา เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ

งบประมาณ     711,986,800     757,806,200            6.44 
1.  งบบุคลากร  345,950,200  348,241,900  0.66 
					เงินเดือนข้าราชการ 	242,617,500	 	244,498,900	 	0.78	
					ค่าจ้างประจ�า 	33,517,700	 	32,866,900	 -1.94
					พนักงานราชการ 	69,815,000	 	70,876,100	 	1.52	
2.  งบดําเนินงาน  172,590,400  156,464,100 -9.34
					ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 	154,119,000	 	137,992,700	 -10.46
					ค่าสาธารณูปโภค 	18,471,400	 	18,471,400	 0.00
3.  งบลงทุน  130,599,500  178,427,600 36.62
					ค่าครุภัณฑ์ 	85,207,800	 	78,399,700	 -7.99
					ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 	45,391,700	 	100,027,900	 120.37
4.  งบรายจ่ายอื่น  62,846,700  74,672,600 18.82
					ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตปท.	ชั่วคราว 	12,380,500	 	9,240,300	 -25.36
					ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ 	-			 	1,000,000	 100.00
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดท�าข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ 	10,439,200	 	7,000,000	 -32.95
					ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชด�าริฯ 	500,000	 	2,478,200	 395.64
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ 	3,586,000	 	167,300	 -95.33
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 	1,000,000	 	1,000,000	 -
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ 	10,073,300	 	12,265,800	 21.77
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 	10,877,400	 	13,245,000	 21.77
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 	9,030,000	 	5,000,000	 -44.63
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 	3,960,300	 	3,000,000	 -24.25
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 	1,000,000	 	3,000,000	 	200.00	
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�าสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร  	15,008,000	 	100.00	
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร	ปัจจัยการผลิต	
					และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร

 	2,268,000	 	100.00	

หน่วย	:	บาท
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สถานที่ตั้งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท์	0	2940	5550-1,	0	2940	5553-4,	0	2940	5556-9
โทรสาร	0	2940	7210
Website:	http://www.oae.go.th

ส�านักงานเลขานุการกรม
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท์	0	2940	7224-6	
โทรสาร	0	2940	7210
E-mail:	correspond@oae.go.th

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท์	0	2940	6985	
โทรสาร	0	2940	6489
E-mail:	bapp@oae.go.th

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท์	0	2579	5830	
โทรสาร	0	2940	7033	
E-mail:	biae@oae.go.th

ศูนย์ประเมินผล
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท	์0	2579	4166	
โทรสาร	0	2579	5511
E-mail:	deppe@oae.go.th

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท	์0	2579	8543
โทรสาร	0	2579	8543
E-mail:	cai@oae.go.th

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท	์0	2940	5598
โทรสาร	0	2940	5403
E-mail:	baer@oae.go.th

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

ส่วนกลาง
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน	จังหวัดเชียงใหม่
ต�าบลดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม	่50180
โทรศัพท์	0	5312	1318-9	
โทรสาร	0	5312	1318-9	ต่อ	12
E-mail	:	zone1@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	
แม่ฮ่องสอน	และพะเยา

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บริเวณศูนย์ราชการ	ต�าบลหัวรอ	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดพิษณุโลก	65000
โทรศัพท์	0	5532	2650,	0	5532	2658
โทรสาร	0	5532	2650	ต่อ	17,	0	5532	2658	ต่อ	17
E-mail	:	zone2@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดพิษณุโลก	แพร่	น่าน	สุโขทัย	
อุตรดิตถ์	และตาก

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนมิตรภาพ	อุดร	ฯ	-	ขอนแก่น	บ้านข้าวสาร
ต�าบลโนนสูง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธาน	ี41330
โทร.	0	4229	2557	โทรสาร	0	4229	2557-8	
E-mail	:	zone3@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดอุดรธานี	เลย	หนองบัวล�าภู	
หนองคาย	บึงกาฬ	สกลนคร	และนครพนม

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
343	หมู่	15	ต�าบลท่าพระ	อ�าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น	40260
โทรศัพท์	0	4326	1513	
โทรสาร	0	4326	1513
E-mail	:	zone4@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดขอนแก่น	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	
และมหาสารคาม	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
95	หมู่	10	บ้านดอน	ต�าบลโคกกรวด	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30280
โทรศัพท์	0	4446	5079,	0	4446	5120
โทรสาร	0	4446	5079,	0	4446	5120
E-mail	:	zone5@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
184/9	หมู่	8	ถนนทุ่งสุขลา	ต�าบลทุ่งสุขลา	
อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230
โทรศัพท์	0	3835	1398	
โทรสาร	0	3835	1261
E-mail	:	zone6@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	 จังหวัดชลบุรี	 นครนายก	 ฉะเชิงเทรา	 ระยอง	
สมุทรปราการ	จันทบุรี	ตราด	สระแก้ว	และปราจีนบุรี

ส่วนภูมิภาค
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขที	่238	หมู่	4	ต�าบลบางหลวง	อ�าเภอสรรพยา	
จังหวัดชัยนาท	17150
โทรศัพท์	0	5640	5005-8
โทรสาร	0	5640	5005	
E-mail	:	zone7@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดชัยนาท	ลพบุรี	สระบุร	ีอ่างทอง	
สิงห์บุรี	อยุธยา	สุพรรณบุรี	ปทุมธานี	นนทบุรี	และกรุงเทพฯ

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
131	ถนนธราธิบดี	เทศบาลเมืองท่าข้าม	
อ�าเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84130
โทรศัพท์	0	7731	1641	
โทรสาร	0	7731	1641
E-mail	:	zone8@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	ระนอง	พังงา	
ภูเก็ต	กระบี่	และนครศรีธรรมราช	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
163/38	หมู	่10	ต�าบลเขารูปช้าง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	90000
โทรศัพท์	0	7431	2996	
โทรสาร	0	7431	1589
E-mail	:	zone9@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดสงขลา	พัทลุง	สตูล	ตรัง	ยะลา	
ปัตตานี	และนราธิวาส

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8	ถนนเสือป่า	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดราชบุรี	70000
โทรศัพท	์0	3233	7951,	0	3233	7954	
โทรสาร	0	3233	7951
E-mail	:	zone10@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดราชบุรี	สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	
นครปฐม	กาญจนบุรี	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี	ชั้น	2
555	หมู่	3	ถนนแจ้งสนิท	ต�าบลแจระแม
อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	34000
โทรศัพท	์0	4534	4654-5	
โทรสาร	0	4534	4655
E-mail	:	zone11@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดอุบลราชธานี	อ�านาจเจริญ	
ยโสธร	ศรีสะเกษ	และมุกดาหาร	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์	ชั้น	2	(หลังเก่า)
ถนนสวรรค์วิถี	ต�าบลนครสวรรค์ตก
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	60000
โทรศัพท	์0	5680	3525	
โทรสาร	0	5680	3526
E-mail	:	zone12@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดนครสวรรค	์ก�าแพงเพชร	พิจิตร	
เพชรบูรณ์	และอุทัยธานี

ส่วนภูมิภาค
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คณะท�างานจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2560 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.		 นายวิณะโรจน์		 ทรัพย์ส่งสุข	
2.		 นางสาวทัศนีย์	 เมืองแก้ว
3.		 นายภูมิศักดิ์	 ราศรี
4.		 นายนิวัตร	 เฉลิมชุติเดช
5.		 นางศศิญา	 ปานตั้น	 	
6.		 นางสาวสุกัลยา	 กาเซ็ม
7.		 นางพนิดา	 โตพ่วง
8.		 นางพัชรารัตน์	 ลิ้มศิริกุล
9.		 นางพรพรรณ	 เห็นสว่าง
10.		นายนพดล	 ศรีพันธุ์
11.		นางอิศราภรณ์	 ชัยกุณา
12.		นางนุจรี	 สภาพันธ์
13.		นางธัญญ์พิชชา	 เถระรัชชานนท์
14.		นางสาวอรพิม	 สุนทรเกตุ
15.		นายบุรัสกร	 สุภาษี
16.		นางสาวเก้าก้อย	 ทองรุต
17.		นางสาวสุดา	 จงเจริญ
18.		นางสาวอุษณีย์	 ดิษฐสกุล
19.		นางสุภัค	 วงศ์วิวัฒน์ไชย
20.		นายชัยทัต	 อุยะธ�ารงสิทธิ์
21.		นางสาวณิริศพร	 มีนพัฒนสันติ
22.		นางสาวถิรพร	 ฐิติพรขจิต
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