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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 
ย่อมแยกออกเป็นหน่วยงานต่าง	 ๆ	 คอยให้ความรู้และให้การช่วยเหลือในแต่ละด้านของการเกษตร 
แก่ประชากรไทย	อันยังความเจริญให้แก่ประเทศชาติสืบไป

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

	 4.	 ตัวหนังสือ	 “สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร”	 เพ่ือแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของ 
ส่วนราชการนี้
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	 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปี	 2561	 ส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรได้ปฏิบัติภารกิจส�าคัญ	 ในการด�าเนินงาน 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	 ทั้งการจัดท�าข ้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และแผนงานบูรณาการด้านการเกษตร	 
การศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรในทุกมิต	ิ 
การจดัท�าและวิเคราะห์เผยแพร่ให้บรกิารด้านข้อมลูสารสนเทศการเกษตร	การจดัท�างบประมาณในภาพรวม 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 การติดตามประเมินผลโครงการส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
และการก�าหนดท่าทเีจรจาความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิการเกษตรระหว่างประเทศ	รวมทัง้การเป็นสถานท่ีตัง้ 
ขององค์กรเจ้าภาพผู้แทนระดับประเทศกลุ่มอาเซียนบวกสาม	 ได้แก่	 องค์การส�ารองข้าวฉุกเฉินของ 
อาเซียนบวกสาม	(APTERR)	ตามกฎหมายไทย

	 ปี	 2562	 นับเป็นปีที่	 40	 ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสานปณิธาน 
และพัฒนางานภารกิจให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกรไทยในเวทีโลก 
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิเคราะห ์
และวิจัยประเมินผล	 รวมทั้งการบูรณาการเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กร	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
ภาคเกษตรกร	และสถาบันการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น	

	 ในนามของคณะผู้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ขอขอบคุณและให้ก�าลังใจกับบุคลากร 
ทกุระดบัทกุท่าน	ซึง่เป็นส่วนส�าคญัอย่างมากในการปฏิบตังิานจนบรรลคุวามส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่งและต่อไป

(นางสาวจริยา สุทธิไชยา)
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สาร

นางสาวจริยา  สุทธิไชยา
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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คณะผู้บริหาร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการ

นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
รองเลขาธิการ

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ
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คณะผู้บริหาร
ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลาง

นางศศิญา ปานตั้น
สํานักงานเลขานุการกรม

นายพลเชษฐ์ ตราโช
กองนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตร

นางอังคณา พุทธศรี
กองเศรษฐกิจการเกษตร

ระหว่างประเทศ

นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช
ศูนย์ประเมินผล 
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คณะผู้บริหาร
ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลาง

นายเปรมชัย เกตุส�าเภา
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานประจ�าปี 2561
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7



คณะผู้บริหาร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 1

นายบุญลาภ โสวัณณะ
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 2

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 3

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 4
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คณะผู้บริหาร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

นายสมมาตร ยิ่งยวด
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 5

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 6

นายชีวิต เม่งเอียด
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 7

นายชาญชัย ศศิธร
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 8
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คณะผู้บริหาร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

นายสุธรรม ธรรมปาโล
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 9

ว่าง
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 10

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 11

นางสาวพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 12
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คณะผู้เชี่ยวชาญ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ด้านนโยบายระบบ
เศรษฐกิจการเกษตร

นายเสกสรร ศิริกุล
ด้านนโยบายพัฒนา
การเกษตรชนบท

นายวินิต อธิสุข
ด้านนโยบายเศรษฐกิจ

การเกษตรระหว่างประเทศ
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คณะผู้เชี่ยวชาญ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ว่าง
ด้านประเมินผลการพัฒนา

การเกษตร

นางพรพรรณ เห็นสว่าง
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร

(รักษาการในตําแหน่ง)

ว่าง
ด้านสารสนเทศการเกษตร

นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร
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คณะผู้เชี่ยวชาญ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายพงศ์ไท ไทโยธิน
ด้านเศรษฐกิจการผลิต

และการตลาด

นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
ด้านตรวจสอบภายใน
(รักษาการในตําแหน่ง)
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หน่วยงานขึ้นตรงเลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นายศรีไพร บุญยะเดช
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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วิสัยทัศน์

“ องค์กรชี้น�าในการพัฒนาและจัดท�ายุทธศาสตร์เกษตร 
ของประเทศไปสู่การบริหารจัดการ 
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
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พันธกิจ
	 1.		 เสนอแนะนโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร	์แผนพัฒนา	และมาตรการทางการเกษตร	รวมทั้ง 

จัดท�าท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตร	 และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
ระหว่างประเทศ

	 2.		 ศกึษา	วเิคราะห์	วจิยัด้านเศรษฐกจิการเกษตร	จัดท�ารายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการเกษตร	
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

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

เป้าประสงค์

 “ องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการจัดท�ายุทธศาสตร์เกษตร
  และข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
  เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ”

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	”
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อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย	มาตรการ	และวางแผน 
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 รวมทั้งจัดท�าและให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้อง	 
รวดเร็ว	 และทั่วถึง	 โดยศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	 ติดตามและประเมินผล	 เพื่อให ้
การเกษตรของประเทศ	มคีวามพร้อมส�าหรบัการแข่งขนัในตลาดโลกและเพือ่ให้เกษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่	ี 
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	 ข้อมูลเตือนภัย 
เศรษฐกจิการเกษตร	รวมท้ังเป็นศนูย์กลางระบบเครอืข่ายและระบบการเชือ่มโยงสารสนเทศ 
การเกษตรของกระทรวง

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

	 6.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 เสนอแนะนโยบาย 
และท่าทีในการเจรจาทางด้านการค้าและด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 
ภายใต้กรอบทวิภาคี	 พหุภาคี	 อนุภูมิภาค	 และภูมิภาค	 ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบ 
จากการลงนามภายใต้อนุสญัญาระหว่างประเทศต่อภาคการเกษตรของไทย	รวมทัง้เสนอแนะ 
นโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกษตรต่างประเทศ

	 7.	 ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องส�านกังาน	หรอืตามทีรั่ฐมนตร ี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit

	 1.		 ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร	การเงิน	และการบัญชีของส�านักงาน
 2.  ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group

	 1.		 เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 
ภายในส�านักงาน

	 2.		 ติดตาม	ประเมินผล	และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส�านักงาน
	 3.		 ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ	 

และหน่วยงานภายในส�านักงาน
	 4.		 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย
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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	 งานนิติกรรมและสัญญางาน 

เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา	งานคดีปกครอง	และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�านาจหน้าที ่
ของส�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	 
ความเหมาะสมเชงิเศรษฐกจิ	จดัท�าแผนงานและโครงการ	ตลอดจนประมวลผลการด�าเนนิงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง

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

	 5.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 จัดท�าข้อเสนอนโยบาย	 มาตรการ	 แนวทาง	 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และบริหารจัดการ	 ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และการลงทุนด้านการเกษตร

	 6.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย
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กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
International Agricultural Economics Division

	 1.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	 นโยบายเกษตรต่างประเทศ	 ตลอดจน 
ข้อตกลงและเง่ือนไขทางด้านการค้าสินค้า	 และการลงทุนภาคเกษตร	 การเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 ด้านการเกษตร	 ความมั่นคงด้านอาหาร	 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การเกษตรระหว่างประเทศ	ทั้งระดับทวิภาคี	พหุภาคี	และองค์การระหว่างประเทศ	

	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตร 
และการลงทุนภาคเกษตร	 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	รวมทั้งให้ค�าปรึกษาด้านการติดตาม 
และประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง

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

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

	 4.	 เสนอผลการติดตาม	 ผลการประเมิน	 และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารคณะกรรมการ	 
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 คณะกรรมการอื่นๆ	 และหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง

	 5.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย
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ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Center of Agricultural Information

	 1.	 ศึกษา	 วิจัยและพัฒนา	 วางแผน	 และจัดท�าข้อมูลการเกษตรเก่ียวกับการผลิต	 การใช้ 
ปัจจัยการผลิต	 และต้นทุนการผลิตของพืช	 ปศุสัตว์	 ประมง	 ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจ 
การเกษตร	รวมทั้ง	วิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร	รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ 
การผลิตสินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบต่อด้านการเกษตร

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

	 4.	 ศึกษา	 ก�าหนดวิธีการ	 และจัดท�าทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผู ้ประกอบกิจการ 
ในด้านการเกษตร

	 5.	 ศึกษา	 พัฒนา	 และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร	 ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย	 
การสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
ของกระทรวง

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

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

ของ	การด�าเนินงานตามมาตรการ	แผนงาน	โครงการต่างๆ
	 3.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ส�าคัญในระดับท้องถิ่น
	 4.	 ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตร 

ในระดับกระทรวงที่น�าไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค	 รวมทั้ง 
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าแผนงานและโครงการแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

	 5		 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
Bureau of Agricultural Economic Research

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

สถาบันเกษตรกร
	 4.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร	
	 5.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัยผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในฐานะ 

เป็นปัจจัย	การผลิต
	 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	 
บทวิเคราะห์	 ประเด็นส�าคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ 
การเกษตรไทยในการประชุมทั้งในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ

	 4.	 พัฒนาแบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาค	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ	 และน�าไป 
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 5.	 จัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค	 และเศรษฐกิจการเกษตร	 ที่เกี่ยวข้อง 
กับส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ	 และเสนอ 
ในเชิงนโยบายต่อส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 6.	 ประชาสัมพันธ์	 และจัดท�าสื่อในทุกรูปแบบ	 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล	 สถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเกษตร	ผลการประมาณการเศรษฐกจิการเกษตร	และผลการศกึษาวเิคราะห์เชิงนโยบาย 
ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ	 เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อสาธารณชน	 และองค์กรหรือ 
สถาบันที่ท�าหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย

	 7.	 ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้	 และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจการเกษตร	 
และการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรที่ส�าคัญ	 ในระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และผู้สนใจโดยทั่วไป

	 8.	 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 หรือตามที่ได้ 
รับมอบหมาย
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โครงสร้างส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
The Organization Structure of the Office of Agricultural Economics

* ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 - 12 และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน
* Regional Office of Agriculture Economics 10-12 and Agricultural Economic Operation Center are unofficial organizations

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit

ส�านักงาน
เลขานุการกรม

Office of 
the Secretary
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International 
Agricultural 

Economics Division

ศูนย์ประเมินผล
Center for Project 
and Programme 

Evaluation

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร
Center of 

Agricultural 
Information

ส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1 -9, 

10 - 12*
Regional Offices 

of Agricultural 
Economics 1 - 9, 

10 - 12*

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร
Bureau of 

Agricultural 
Economic 
Research

ศูนย์ปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการเกษตร *

Agricultural 
Economic 

Operation Center*

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ประจ�าป ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2561	มีการประเมิน	5	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 1.	 องค์ประกอบที่	1		 ประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานตามหลักภารกจิพ้ืนฐาน	(Function	Base)	

	 2.		 องค์ประกอบที่	2		 ประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานตามหลักภารกจิยทุธศาสตร์	แนวทางปฏิรูป 
	 	 	 ภาครัฐ	 นโยบายเร่งด่วน	 หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ	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	ตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2560	ถึงวันที่	31	มีนาคม	 
2561	และรอบที่	2	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	ซึ่งผลการปฏิบัติราชการ 
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในรอบปีงบประมาณทีผ่่านมา	มผีลการด�าเนนิงานและผลการประเมนิ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ	ดังนี	้
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 1.  ผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้

รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน เป้าหมาย ผลดําเนินงาน

องค์ประกอบ 1 Functional base

1.	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ	3	(GDP	ภาคการเกษตร)	

- วัดรอบ	2 -	ร้อยละ	3 -	ร้อยละ	6.2

2.	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน	(บาท/ครัวเรือน/ปี)

- วัดรอบ	2 57,565	บาท/ครัวเรือน/ปี 58,975	บาท/ครัวเรือน/ปี

3.	ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

3.1	ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าฐานข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร

จัดท�าแผนฯ จัดท�าแผนฯ	
แล้วเสร็จ

n มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือน

n มีฐานข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกและ
ผลผลิตรายพันธุ์ข้าวที่ส�าคัญและ
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

n มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สังคมครัวเรือน

n มีฐานข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูก
และผลผลิตรายพันธุ์ข้าวที่ส�าคัญ
และพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

3.2	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	ระยะที่	2	

- วัดรอบ	2 ฐานข้อมูลฯ	
ใช้งาน/ให้บริการข้อมูลได้

ฐานข้อมูลฯ	
ใช้งาน/ให้บริการข้อมูลได้

4.	ผลการด�าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ต้นทุนลดลง	
ร้อยละ	5

ต้นทุนลดลง	
ร้อยละ	12.59

1.	ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับการท�าการเกษตรที่ไม่ได ้
เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	5	โดยเฉลี่ยทุกแปลง	

2.	ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
การท�าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วม 
โครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	 
โดยเฉลี่ยทุกแปลง

3.	แปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับ 
การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
การผลิต	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	 
ของแปลงสินค้าที่สามารถตรวจ 
รับรองได้

1.	ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	18.05	 
โดยเฉลี่ยทุกแปลง

2.	ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	
19.34	โดยเฉลี่ยทุกแปลง

3.	ได้รับการรับรองคุณภาพ 
และมาตรฐานการผลิตร้อยละ	 
47.52	ของแปลงสินค้าที ่
สามารถตรวจรับรองได้
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รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน เป้าหมาย ผลดําเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 Agenda base

1.		การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

1.1	ร้อยละการด�าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 ร้อยละ	100

1.2	ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต่อสถานการณ	์(ถ้ามี)

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100
(8	ครั้ง)

ร้อยละ	100
 

ร้อยละ100
(5	ครั้ง)

2.	ความส�าเร็จของการจัดท�าบัญชีสมดุล	Demand	&	Supply	ของสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ

- วัดรอบ	2 รายงานการจัดท�าบัญชีสมดุลฯ	
73	จังหวัด

รายงานการจัดท�าบัญชีสมดุลฯ	73	
จังหวัด	แล้วเสร็จ

องค์ประกอบ 4 Innovation Base

1.	การพัฒนานวัตกรรม	:	การจัดท�าแบบประเมินโครงการผ่าน	e-Form

- วัดรอบ	2 50	คะแนน	ขึ้นไป 100	คะแนน

2.	การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ	80 ร้อยละ	88 ร้อยละ	80 ร้อยละ	81.03

องค์ประกอบ 5 Potential Base

1.	การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการด�าเนินงานและ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการที่ก�าหนด
ตามแผนการขับเคลื่อนฯ	
เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ	70

n ผลงานเฉลี่ย	 
ร้อยละ	78.33	

n ผลเงินเฉลี่ย	 
ร้อยละ	59.19

ผลการด�าเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการที่ก�าหนดตาม
แผนการขับเคลื่อนฯ	เฉลี่ยไม่ต�า่กว่า
ร้อยละ	70

n ผลงานเฉลี่ย	ร้อยละ	89.80

n ผลเงินเฉลี่ย	ร้อยละ	84.38

2.	การด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์การ

จัดส่งแผนฯ	31	มี.ค.61 จัดส่งแผนฯ	
ภายในก�าหนด

n ความครบถ้วนของประเด็นตาม 
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

n ผลผลิตที่ก�าหนดในแต่ละประเด็น
ต้องเป็นรูปธรรม

จัดท�าข้อเสนอ	ส่งให้ส�านักงาน	
ก.พ.ร.	ภายในวันที่	26	ต.ค.	61
เรียบร้อยแล้ว
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 2.  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

	 	 2.1	 สรุปผลประเมินของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในรอบการประเมินที่	 1	 (วันที่	 1	 
ตุลาคม	 2560	 ถึงวันที่	 31	 มีนาคม	 2561)	 มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับ	 “สูงกว่าเป้าหมาย”	 
ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน	 โดยท�าให้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีผลการประเมินภาพรวม	 อยู่ใน	 
“ระดับคุณภาพ”	
	 	 2.2	 สรุปผลประเมินของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในรอบการประเมินที่	 2	 (วันที่	 1	
เมษายน	2561	ถึง	วันที่	30	กันยายน	2561	)	เป็นผลการประเมินตนเอง	มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับ	 
“สงูกว่าเป้าหมาย”	ทกุองค์ประกอบทีป่ระเมนิ	โดยท�าให้ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรมผีลการประเมนิ 
ภาพรวม	อยู่ใน	“ระดับคุณภาพ”
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 3.  ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

	 	 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ด�าเนนิการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการ 
ภาครัฐ	 (Public	Sector	Management	Quality	Award	 :	PMQA)	มาอย่างต่อเนื่อง	โดยในป	ี2561	 
ได้ขอรบัการตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	ระดบัพืน้ฐาน	(Certified	Fundamental	Level)	 
ฉบับที่	 2	 เมื่อวันที่	 16	 มีนาคม	 2561	 ซึ่งการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ	 เป็นการ 
ตรวจรับรอง	 การด�าเนินงานขององค์การ	 ให้มีการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ	โดยน�าเสนอข้อมูลและหลักฐานประกอบข้อมูลลักษณะส�าคัญองค์การ	ข้อมูลรายหมวด	หมวด	1	 
ถึง	 หมวด	 7	 ดังนี้	 หมวด	 1	 การน�าองค์การ	 หมวด	 2	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 หมวด	 3	 การให้ 
ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หมวด	4	การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู	้ 
หมวด	5	การมุง่เน้นบคุลากร	หมวด	6	การมุง่เน้นระบบการปฏบัิติการ	และหมวด	7	ผลลัพธ์การด�าเนนิการ	 
โดยการจัดท�าตัวชี้วัดขององค์การ
	 	 ผลการตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	ปรากฏว่าส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2561	โดยมีผลคะแนน	 
278	คะแนน	และเข้ารบัรางวัลประกาศเกยีรตคิณุการรับรองคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน	 
(Certified	 Fundamental	 Lever)	 ฉบับที่	 2	 จากประธาน	 อ.ก.พ.ร.	 เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี	(นายธงทอง	จันทรางศุ)	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561	ณ	โรงแรม	 
โกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอริน	กรุงเทพฯ
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 4. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลผู้นําหุ้นส่วน 
ความร่วมมือ (Engaged Citizen) 

	 	 ส�านักงาน	ก.พ.ร.	จัดให้มีการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ	สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
แบ่งออกเป็น	3	ประเภทรางวัล	ได้แก่	1)	เปิดใจใกล้ชิดประชาชน	(Open	Governance)	2)	สัมฤทธิผล 
ประชาชน	มีส่วนร่วม	(Effective	Change)	3)	ผู้น�าหุ้นส่วนความร่วมมือ	(Engaged	Citizen)	
	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 สมัครรางวัลผู้น�าหุ้นส่วนความร่วมมือ	 (Engaged	 Citizen)	 
เป็นรางวลัทีม่อบให้กบับคุคลหรอืกลุ่มบคุคล	เพ่ือสร้างความภมูใิจในการเข้ามาเป็นผู้น�า	หรือกลไกส�าคญั	 
(Key	Actor)	ทีม่บีทบาทส�าคญัในการสร้างให้เกิดการเปลีย่นแปลง	หรอืขบัเคลือ่น/ผลกัดันการด�าเนนิงาน	 
หรือการพัฒนาบนฐานการท�างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งน�าไปสู ่
ผลส�าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	
	 	 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	เสนอนางสาวเนาวรตัน์	บญุม	ีเศรษฐกจิการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	 
จงัหวดัจนัทบรุ	ีสมคัรรบัรางวลัเลศิรฐั	สาขาการบรหิารราชการ	แบบมส่ีวนร่วม	ประเภทรางวลัผูน้�าหุน้ส่วน 
ความร่วมมือ	(Engaged	Citizen)	ในโครงการลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์มังคุดสด 
บรรจุกล่องตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว	จังหวัดจันทบุรี	 จากผลงานที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
โดย	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี	 6	 จังหวัดชลบุรี	 ร ่วมกันเป็น	 “หุ ้นส่วนความร่วมมือ”	 
กบันางสาวเนาวรตัน์	บญุม	ีศกอ.	จงัหวดัจนัทบรุ	ีต่อยอดผลงานวจัิยโครงการลดการปล่อยก๊าชเรอืนกระจก 
จากผลติภัณฑ์มงัคดุผลสดบรรจกุล่อง	โดยท�าหน้าทีป่ระสานงานเพ่ือศกึษาวจัิยเกีย่วกับการลดการปล่อย 
ก๊าชเรือนกระจกต่างๆ	 กับ	 ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง	 ชุมชน/พื้นที่/เกษตรกร	 ซ่ึงต้องเสียสละ/ทุ่มเท	 
และให้ความส�าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม	 เพื่อให้ได้ผลการศึกษาการวิจัย	 และน�าไปสู่การได้มาซึ่ง 
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์	 โดยนางสาวเนาวรัตน์	 บุญมี	 ได้รับรางวัลชมเชย	 และมีพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ	 
ประจ�าปี	2561	ของส�านักงาน	ก.พ.ร.	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2561	ณ	อิมแพค	ฟอรั่ม	เมืองทองธานี
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561
  

(หน่วย	:	บาท)

รายได ้

	 รายได้จากงบประมาณ	 				1,521,603,167.17	

	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 														42,317.57	

	 รายได้อื่น	 												223,840.00	

รวมรายได ้      1,521,869,324.74 

  

ค่าใช้จ่าย 

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 							394,841,293.66	

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 							170,047,819.13	

	 ค่าตอบแทน	 								10,878,980.00	

	 ค่าใช้สอย	 							184,697,565.35	

	 ค่าวัสดุ	 								14,193,834.18	

	 ค่าสาธารณูปโภค	 								14,121,290.04	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 								43,861,260.64	

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 							565,000,000.00	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 										3,170,246.97	

รวมค่าใช้จ่าย     1,400,812,289.97 

รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ       121,057,034.77 
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2561
 

	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

สินทรัพย ์

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 					5,962,121.02	

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 					9,959,032.12	

	 	 วัสดุคงเหลือ	 					2,888,980.91	

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 										7,840.83	

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    18,817,974.88 

   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 		487,750,325.97	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 																		-			

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  487,750,325.97 

รวมสินทรัพย ์  506,568,300.85 
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2561
 

	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

หนี้สิน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 			26,032,149.85	

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 					1,421,486.50	

  รวมหนี้สินหมุนเวียน    27,453,636.35 

   

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 					1,150,000.00	

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 							487,031.64	

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     1,637,031.64 

รวมหนี้สิน     29,090,667.99 

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน  477,477,632.86 

   

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน 

	 	 ทุน	 		280,717,475.29	

	 	 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 		196,760,157.57	

  รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน  477,477,632.86 
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 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบาย  
จัดท�ายุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ คือ  
ภาคการเกษตรของประเทศเจริญเติบโตและเกษตรกรมีความผาสุก  
โดยภารกิจหลักด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร อาทิ การจัดท�า 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร การประสานงานคณะท�างานด้านการพัฒนา  
การเกษตรสมัยใหม่ (D6) การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร  
การพฒันาศกัยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอนิทรย์ี การจดัท�างบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น โดยในปี 2561  
มีผลงานเด่น ดังนี้

ด้านนโยบาย มาตรการ 
และแผนพัฒนาการเกษตร
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1. การวิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561  
 และแนวโน้มปี 2562

	 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ได้วเิคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกจิการเกษตรในแต่ละปี 
และแนวโน้มในปีถัดไป	 เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายส�าหรับผู้บริหารและ 
ผูท้ีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป	โดยผลการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี	2561	 
และแนวโน้มปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

1.1  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561
	 การวิเคราะห์ทศิทางการเตบิโตของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในแต่ละปี	จะพจิารณาจากเครือ่งช้ี 
ภาวะเศรษฐกจิการเกษตรทีส่�าคญั	คอื	ดชันเีศรษฐกจิการเกษตร	ซึง่ประกอบด้วย	ดัชนผีลผลติสนิค้าเกษตร  
คือ	ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตสินค้าเกษตรทั้งประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย	 
ณ	ปีฐาน	ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได	้คือ	ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตร 
ที่เกษตรกรขายได้	 ณ	 ไร่นาเฉลี่ยทั้งประเทศเม่ือเปรียบเทียบกับราคาเฉล่ียรายปี	 ณ	 ปีท่ีผ่านมา	 และ	 
ดัชนีรายได้เกษตรกร	 คือ	 ดัชนีท่ีสะท้อนรายได้รวมของเกษตรกรก่อนหักค่าใช้จ่าย	 และบอกถึง 
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร	โดยในปี	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้
 ●	 ดชันีผลผลติสนิค้าเกษตร	ในปี	2561	อยูท่ีร่ะดบั	142.40	สงูกว่าปี	2560	ซึง่อยูท่ีร่ะดบั	133.80	 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.43	 โดยดัชนีผลผลิตในหมวดพืชผล	และหมวดปศุสัตว์	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.17	และ	 
2.62	ตามล�าดับ	ขณะที่หมวดประมง	ลดลงร้อยละ	4.48	
 ●	 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้	ในปี	2561	อยู่ที่ระดับ	127.52	ลดลงจากป	ี2560	 
ซึ่งอยู ่ ท่ีระดับ	 135.45	 หรือลดลงร้อยละ	 5.86	 โดยดัชนีราคาในหมวดพืชผล	 หมวดปศุสัตว์	 
และหมวดประมงลดลงร้อยละ	5.28	5.52	และ	18.46	ตามล�าดับ
 ●	 ดัชนีรายได้เกษตรกร	 ในปี	 2561	 อยู ่ที่ระดับ	 181.58	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2560	 ซึ่งอยู ่ที ่
ระดับ	 181.24	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.19	 โดยดัชนีรายได้เกษตรกรในหมวดพืชผล	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.46	 
ขณะที่ดัชนีรายได้หมวดปศุสัตว์	และหมวดประมง	ลดลงร้อยละ	3.04	และ	22.11	ตามล�าดับ

การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ
ค่าดัชนี อตัราการเปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ)2560 2561*
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 133.80 142.40 6.43
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ 135.45 127.52 -5.86
ดัชนีรายได้เกษตรกร 181.24 181.58 0.19

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ: *	ข้อมูลเบื้องต้น	ณ	เดือนพฤศจิกายน	2561	
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1.2  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 
 ภาวะเศรษฐกจิการเกษตรปี 2561 (ผลติภณัฑ์มวลรวม 
ภาคการเกษตร) ขยายตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2560  
โดยสาขาพืช	สาขาปศุสัตว์	สาขาบริการทางการเกษตร	และ 
สาขาป่าไม้	ขยายตัวร้อยละ	5.4	1.9	4.0	และ	2.0	ตามล�าดับ	 
ส่วนสาขาประมง	หดตวัร้อยละ	1.0	มปัีจจยับวกและปัจจยัลบ 
ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตดังนี้

 ปัจจัยบวก
 ●	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการปฏิรูป 
ภาคเกษตร	 ด้วยหลักการตลาดน�าการผลิตควบคู่กับการใช ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	โดยได้ด�าเนินนโยบายที่ส�าคัญ	อาทิ	 
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	การส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่	 
การพัฒนาศูนย ์ เ รียนรู ้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร	 การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม 
แผนทีเ่กษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก	การพัฒนาคณุภาพ 
สนิค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	การพัฒนาเกษตรกรสู่	Smart	Farmer	 
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 ลดต้นทุนการผลิต	 พัฒนา 
สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	 ส่งเสริมให้เกษตรกร 
เป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต	 
การแปรรปู	และการตลาด	ท�าให้การผลติสินค้าเกษตรสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
 ●	 ปริมาณน�้าและสภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศ 
ยังคงเอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร	 โดยปริมาณน�้า 
ใช ้การได้ในอ่างเก็บน�้าหลักของประเทศมีเพียงพอต่อ 
การเพาะปลูกพืชท่ีส�าคัญหลายชนิด	 ท�าให้พืชส่วนใหญ ่
เจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
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 ปัจจัยลบ
 ●	 ช่วงต้นฤดเูพาะปลกู	(เดอืนพฤษภาคม	-	กรกฎาคม	 
2561)	 หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 อาทิ	 
นครราชสีมา	ศรีสะเกษ	สุรินทร์	 ร้อยเอ็ด	ขอนแก่น	บุรีรัมย์	 
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีท่ีส�าคัญของประเทศ	 ประสบ 
ภัยแล้ง	ฝนทิง้ช่วง	ส่งผลกระทบต่อการเจริญเตบิโตของต้นข้าว 
ในระยะแตกกอและช่วงออกรวง	 ท�าให้ต้นข้าวแห้งตาย	 
เมล็ดข้าวลีบไม่สมบูรณ์	 รวมท้ังมีวัชพืชข้ึนเป็นจ�านวนมาก	 
ส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ลดลง
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1.3  แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร คาดว่าจะขยายตวัอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.5 - 3.5 โดยสาขาพชื	 
ขยายตัวร้อยละ	2.7	-	3.7	สาขาปศุสัตว์	ขยายตัวร้อยละ	1.3	-	2.3	สาขาประมง	ขยายตัวร้อยละ	1.0	-	2.0	 
สาขาบริการทางการเกษตร	 ขยายตัวร้อยละ	 2.0	 -	 3.0	 และสาขาป่าไม้	 ขยายตัวร้อยละ	 1.2	 -	 2.2	 
โดยมีปัจจัยสนับสนุน	ดังนี้
 ●	 การด�าเนนินโยบายด้านการเกษตรเพือ่ปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนือ่ง	โดยเป็นความร่วมมอื 
ระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การผลิตทางการเกษตร 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด	ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
 ●	 สภาพอากาศโดยทั่วไปและปริมาณน�า้ยังคงเอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
หน่วย : ร้อยละ

สาขา ปี 2561 ปี 2562
ภาคเกษตร 4.6 2.5 - 3.5
	พืช 5.4 2.7	-	3.7
	ปศุสัตว์ 1.9 1.3	-	2.3
	ประมง -1.0 1.0	-	2.0
	บริการทางการเกษตร 4.0 2.0	-	3.0
	ป่าไม้ 2.0 1.2	-	2.2

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
โทร. 0 2940 6487-8

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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2. ผลการด�าเนนิงานคณะท�างานด้านการพฒันาการเกษตรสมยัใหม่ (D6)

	 คณะท�างานด้านการพฒันาการเกษตรสมยัใหม่	(D6)	เป็นคณะท�างานร่วมรัฐ	-	เอกชน	-	ประชาชน	 
(ประชารัฐ)	 ที่ถูกจัดเป็นกลไกขับเคลื่อน	 (Value	 Driver)	 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2558	 ในคณะท�างานประชารัฐท้ังหมด	 12	 คณะ	ประกอบด้วย	 2	 กลุ่ม	 ได้แก	่ 
กลุ่ม	Value	Driver	(D)	จ�านวน	7	คณะ	และกลุ่ม	Enable	Driver	(E)	จ�านวน	5	คณะ	โดยคณะท�างาน 
ด้านการพฒันาการเกษตรสมยัใหม่	(D6)	มรีฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหวัหน้าทมีภาครฐั	 
และนายอสิระ	ว่องกศุลกจิ	บรษิทั	น�า้ตาลมติรผล	จ�ากดั	เป็นหวัหน้าทมีภาคเอกชน	มหีลักการและบทบาท 
ในการขบัเคลือ่นทีมุ่ง่ตอบสนองต่อเป้าหมาย	คอื	ลดการเหล่ือมล�้าระหว่างภาคเกษตรกบันอกภาคเกษตร	 
การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น	Smart	Farmer	และ	SME	ภาคเกษตร	และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ภาคเกษตร	 ยึดหลักในการด�าเนินงาน	 3	 แนวทาง	 ได้แก่	 การตลาดน�าการผลิต	 พัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตและคุณภาพ	 และลดต้นทุนการผลิต	 ทั้งนี้	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นทีมของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ในการด�าเนินงานประสานหน่วยงานและคณะกรรมการ	 โดยให้ส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตรเป็นหน่วยประสานงานหลักทีมภาครัฐในคณะท�างาน	D6	
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 กลไก/รูปแบบการทํางานภาคเอกชน มีบทบาท 
ด้านการตลาด	 รายงานผลการด�าเนินงานการจัดท�าโครงการ 
ร่วมกบัภาครฐั	ต่อคณะท�างานฯ	ท้ังผลผลติ	ต้นทุน	ราคารบัซือ้ 
ของเอกชน	 และแนวทางการขยายโครงการในพื้นท่ีอื่นๆ	 
การเพิม่บรษิทัเอกชนในคณะท�างานฯ	เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาด	 
รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคท่ีขอรับความร่วมมือ 
จากภาครัฐ	 ส�าหรับ	 กลไก/รูปแบบการทํางานภาครัฐ  
มีบทบาทสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกตามภารกิจพื้นฐาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาท	ิกรมชลประทาน	กรมส่งเสริม 
การเกษตร	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กรมประมง	 กรมปศุสัตว	์ 
กรมวิชาการเกษตร	 กรมการข้าว	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้า 
เกษตรและอาหารแห่งชาต	ิเข้าร่วมด�าเนนิการในพืน้ท่ี	เป็นต้น
	 โดยในปี 2561 มี ผลการดําเนินงาน 2	 เรื่องหลัก	 
ได้แก่	 1) โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่  
(ภาคเอกชน	กรมส่งเสรมิการเกษตร	กรมการข้าว	กรมประมง	 
และกรมปศสุตัว์)	ปัจจบุนัมแีปลงใหญ่ประชารฐัเกษตรสมยัใหม่	 
จ�านวน	85	แปลง	พื้นที่	 160,000	 ไร่	สร้างมูลค่าสินค้ารวม	 
631.50	ล้านบาทต่อปี	แบ่งเป็น	5	กลุ่มสินค้า	ได้แก่	กลุ่มพืช	 
(ข้าว	 อ้อย	 มันส�าปะหลัง)	 41	 แปลง	 เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 
เพิม่ขึน้	200.54	ล้านบาทต่อปี	กลุม่สตัว์น�า้	(ปลา	กุง้)	13	แปลง	 
เกษตรกรมีรายได ้สุทธิ เพิ่มขึ้น	 25.86	 ล ้านบาทต่อป ี	 
กลุ่มสัตว์บกเล็ก	 (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์)	 7	 แปลง	 เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น	 21.63	 ล้านบาทต่อปี	 
กลุ่มสัตว์บกใหญ	่ (โคนม)	10	แปลง	 เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น	335.87	ล้านบาทต่อปี	และกลุ่มพืช 
สร้างรายได้เร็ว	 (cash	 crop)	 14	 แปลง	 เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึน	 47.60	 ล้านบาทต่อปี	 
(ที่มา:		ภาคเอกชนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร)	2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา  
Application เพื่อการเกษตร โดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่แบบดิจิทัลได้ออกแบบ	 
Application	for	Smart	Farmer	แบ่งโครงสร้างเป็น	2	ส่วน	คือ	เรื่องข่าวสารและความรู	้ด�าเนินการ 
ร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	 
คลปิความรูด้้านการเกษตร	ข่าวสารด้านการเกษตร	ราคา/ตลาดสนิค้าเกษตร	และเชือ่มโยงบรกิารเกษตร	 
สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง	Google	Play	และ	Apple	Store	และเรื่องการค้า	ด�าเนินการร่วมกันระหว่าง 
บริษัท	ทรู	 คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากัด	 (มหาชน)	 และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 โดยม ี
วตัถปุระสงค์ในการเชือ่มโยงผูซ้ือ้และผูข้ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	การบรหิารจดัการข้อมูลการซือ้ขาย 
ที่สะดวกขึ้น	 ส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพ	 ความต่อเนื่องด้านการสร้างรายได้	 และสะท้อน 
ภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	

รายงานประจ�าปี 2561
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร54



	 จากผลการด�าเนนิงานในปี	2561	ส่งผลให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่มากขึน้	น�าไปสูค่ณุภาพชีวติทีด่ขีึน้	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลความเป็นอยู ่ที่ดีของ 
ภาคการเกษตรและเกษตรกรไทย	 จึงได้มีความร่วมมือและร่วมขับเคลื่อนกลไกประชารัฐอย่างต่อเนื่อง	 
โดยมุ่งขยายผลในแผนงานส�าคัญของปี	 2562	 ใน	 2	 เร่ืองหลักต่อไป	 ได้แก่ การขยายผลองค์ความรู้ 
การดําเนินงานการเชื่อมโยงด้านการตลาดไปยังแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 สนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาดโดยเครือข่ายของภาคเอกชน	 ได้แก่	 หอการค้าไทย	 
สภาอุตสาหกรรม	และ	Modern	Trade	เพื่อขยายเครือข่ายภาคเอกชนรายใหม่ให้เข้ามาร่วมด�าเนินงาน 
โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่	 และการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  
ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 โดยการคัดเลือก	 ศพก.	 น�าร่อง	 
พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู ้ผ่านระบบ	 IT	 ด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน	 สนับสนุน	 Hardware	 
และภาครฐัให้การสนบัสนนุเจ้าหน้าทีแ่ละองค์ความรู้	รวมถงึการเชือ่มโยงกบัคณะท�างานการศกึษาพ้ืนฐาน 
และการพัฒนาผู้น�า	(E5)	สนับสนุนให้ครู	ICT	ในพื้นที่	ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี	ด้วยระบบ	IT	ใน	ศพก.	 
ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมให้	Young	Smart	Farmer	เข้ามาร่วมด�าเนินการ	เพื่อยกระดับไปสู่การเชื่อมโยง 
กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade)	และตลาดออนไลน์

ส่วนนโยบายและแผนการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
โทร. 0 2940 6671-2

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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3. การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ปี 2561  
 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 - 2564

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร	 ได้จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานภาคการเกษตร	พ.ศ.	2560	-	2564	เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทย	ฉบับที	่3	พ.ศ.	2560	-	2564	ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต	ิ(สศช.)	ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก	 
คือ	 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานภายในกลยุทธ์การยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อปุทานใน	ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	โดยมแีนวทางการด�าเนนิงานภายใต้ 
แผนแม่บท	 ประกอบด้วย	 3	 แนวทางหลัก	 7	 แนวทางย่อย	 มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนฯ	 จ�านวน	 
91	โครงการ	วงเงิน	28,634.34	ล้านบาท	ได้แก่	แนวทางหลกัที ่1	การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านโลจสิตกิส์การเกษตรตลอดโซ่อุปทาน	จ�านวน	36	โครงการ	วงเงนิ	12,796.51	ล้านบาท	แนวทางหลกัที ่2  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอ�านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร	จ�านวน	42	โครงการ	 
วงเงิน	15,272.26	ล้านบาท	และแนวทางหลักที่ 3	การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์การเกษตร	 
จ�านวน	12	โครงการ	วงเงิน	565.58	ล้านบาท	จ�าแนกวงเงินตามปีงบประมาณได้ดังนี้	ปี	2560	วงเงิน	 
2,512.49	ล้านบาท	ปี	2561	วงเงิน	3,629.41	ล้านบาท	ปี	2562	วงเงิน	2,550.23	ล้านบาท	ปี	2563	 
วงเงิน	9,962.25	ล้านบาท	และ	ป	ี2564	วงเงิน	9,979.97	ล้านบาท	
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	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคญัตามแผนงาน/โครงการ	ปี	2561	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งน�าไปสู่การยกระดับการพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
มี	 3	 ประการ	 คือ	 การลดการสูญเสีย	 สร้างคุณค่าในกระบวนการผลิต	 และการเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน 
การผลิต	ได้แก่	

1. การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของสถาบัน 
 เกษตรกร โดย
	 สนบัสนนุเงินอดุหนนุแก่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	จ�านวน	52	แห่ง	30	จงัหวดั	 
เพือ่ปรบัปรงุโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรบัใช้ในการรวบรวมและเกบ็รักษาผลผลิต	รวมท้ังเครือ่งจกัรกลการเกษตร/	 
อปุกรณ์การตลาด	เช่น	ระบบสายพานล�าเลยีงเพ่ือคดัแยกผลผลติ	รถโฟล์คลฟิท์	รถห้องเยน็	รถเกีย่วนวดข้าว	 
และเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ซึ่งมีผลท�าให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน	 
41	ผลิตภัณฑ์	อาทิ	กาแฟคั่วบดและเมล็ด	ปลานิลแดดเดียว	ยางแผ่นรมควัน	เป็นต้น	
	 นอกจากนี	้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสินค้าข้าวในกลุ่มวิสาหกิจุมชน	จ�านวน	11	แห่ง	 
(จังหวัดพิษณุโลก	สุรินทร์	บุรีรัมย์	นครสวรรค์	หนองบัวล�าภู	สระแก้ว	นครราชสีมา	ร้อยเอ็ด	อ�านาจเจริญ	 
อุดรธานี	 กาฬสินธุ์)	 และการก่อสร้างโรงคัดแยกบรรจุผลผลิตและอาคารเก็บปัจจัยการผลิตในพื้นที่สูง	 
จ�านวน	 4	 จังหวัด	 (กาญจนบุรี	 เชียงใหม่	 น ่าน	 และ
ตาก)	 จังหวัดละ	 2	 แห่ง	 รวม	 8	 แห่ง	 รวมทั้งการพัฒนา 
มาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ยางของการยางแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 4	 แห่ง 
ในกรงุเทพมหานคร	ตลอดจนการขยายศกัยภาพหน่วยตรวจสอบ 
รับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	จ�านวน	2	แห่ง	(จังหวัด 
พิษณุโลก	และกรุงเทพมหานคร)
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2.  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอ�านวย 
 ความสะดวกทางการค้า 
	 โดยพฒันาด่านเกษตรให้ได้คณุภาพมาตรฐาน	อาท	ิการปรบัปรงุห้องปฏิบตักิารด่าน	และสภาพแวดล้อม 
ทั้งหน้าด่านและหลังด่าน	 ให้เอื้อต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 เช่น	 เพิ่มช่องตรวจ	 
เพื่อช่วยลดปัญหาการติดคิว	 เพิ่มพื้นที่ที่มีการรักษาอุณหภูมิ/ความเย็น	 เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า 
ระหว่างการรอตรวจ	พร้อมทัง้พฒันาระบบการเชือ่มโยงข้อมลูสารสนเทศ	และการท�าธรุกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 
ระบบ	National	Single	Window	(NSW)	ทั้งด่านพืช	ประมง	และปศุสัตว์	รวม	28	ด่าน	

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	 2561	 ของส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร	โดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	คอื	การศกึษา 
เพื่อจัดท�ากรอบแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	 
เพ่ือการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ	่ 
2	ชนิด	 ได้แก่	สินค้าข้าว	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์ โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษารูปแบบการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส ์
การเกษตร	 ตั้งแต่ระดับการจัดการในฟาร์มจนถึงส่งมอบลูกค้า/ 
ตลาดปลายทางใน	6	กิจกรรม	ได้แก	่การผลิต	การเก็บเกี่ยว	รวบรวม 
จดัเกบ็และแปรรปู	การเคลือ่นย้าย/ยกขนสนิค้า	การขนส่ง	การจดัการ 
คลังสินค้า	 และตรวจสอบย้อนกลับ	 ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้สามารถ 
น�ามาใช้ประกอบการจัดท�ากรอบแนวทางส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี	 ด้านโลจิสติกส์ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ในระยะต่อไป
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	 นอกจากนี	้ในปี	2561	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	 
โดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
ได้มีการประชุมหารือระหว่างกัน	 โดยมีการน�าเสนอแผนงาน 
ด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	 และแลกเปล่ียนข้อมูล 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
ในระยะต่อไป	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาประสทิธภิาพด้านโลจสิตกิส์ 
ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	ได้แก่	กรมทางหลวงชนบท	 
กระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ในระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่แปลงใหญ่	 กรมส่งเสริม 
อตุสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	เรือ่ง	แนวทางการพฒันา 
เครื่องจักรกลการเกษตร	 เช่น	 เครื่องจักรกลขนาดเล็ก 
และแบบเอนกประสงค์	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 
กระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 การพัฒนาศักยภาพในการสร้าง 
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
สู่ตลาดพรีเมี่ยม	รวมทั้งการร่วมจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์	 
ประจ�าปี	2562	(TILOG-LOGISTIX	2019)	สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	 และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	 
เรือ่ง	แผนพฒันาโซ่ความเยน็ในสนิค้าเกษตร	สมาพันธ์โลจสิตกิส์ไทย	 
เรื่อง	 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์เกษตรอินทรีย	์ 
และส�านกังานกองทุนสนับสนุนวิจยั	และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เป็นการน�าเสนอผลงานวจิยัทีส่มัฤทธิ์ 
ผลเพ่ือไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลในเชิงนโยบาย	 และระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
อาทิ	 ผลงานวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองเพ่ือการส่งออกตลาดประเทศ	 
(ประเทศญีปุ่น่ทางเรอืซึง่สามารถยดือายกุารเกบ็รกัษาได้นาน	33	วนั)	งานวจิยัเพือ่พฒันากจิกรรมโลจสิติกส์ 
และโซ่อุปทานมันส�าปะหลัง	 (เพื่อส่งมันส�าปะหลังอินทรีย์เข้าโรงงานแป้งมันของผู ้ประกอบการ 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)	การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือช่วยท�าการเกษตร	เช่น	เครือ่งจกัรกลและหุน่ยนต์	 
และผลงานวิจัยการสร้างคุณค่าโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเพื่อขับเคลื่อนประเทศ	สินค้าเกษตร	5	ชนิด	ได้แก่	 
ผักใบ	สมุนไพร	ดอกไม้	ผลไม้เขตร้อน	และกาแฟ	

ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
โทร. 0 2579 1751

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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4. การจัดท�าแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้า 
 เกษตรอินทรีย์

	 ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	–	2564	 
เมือ่วนัที	่11	เมษายน	2560	และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องร่วมกนัด�าเนนิการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ฯ	 
ไปสูก่ารปฏิบติัระดบัจงัหวัดและระดบัประเทศ	เพือ่เพ่ิมการผลติ	การบรโิภค	และช่องทางการจดัจ�าหน่าย 
สนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	โดยมเีป้าหมายพืน้ทีเ่กษตรอนิทรีย์	6	แสนไร่	เกษตรกร	30,000	ราย	เพ่ิมสดัส่วนตลาด 
ในประเทศร้อยละ	40	ต่อตลาดต่างประเทศร้อยละ	60
	 สถานการณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยในปัจจุบัน	 ประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอ 
กับความต้องการของตลาด	 เนื่องจากสินค้าบางชนิดต้องอาศัยฤดูกาลในการผลิต	 ปริมาณสินค้าท่ีผ่าน 
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังมีน้อย	 เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระยะการปรับเปล่ียนเพื่อเข้าสู่ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 ความแตกต่างของราคาสินค้าอินทรีย์ยังมีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับสินค้าท่ัวไป	 
ท�าให้ขาดแรงจูงใจในการผลติ	และการสร้างรปูแบบบรรจภัุณฑ์ไม่โดดเด่น	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
จึงท�าการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ข้อจ�ากัด	และวิถีการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย	์6	กลุ่ม	ได้แก่	 
ข้าวอินทรีย์	 ถั่วเหลืองอินทรีย์	 พืชผักอินทรีย์	 ผลไม้อินทรีย์	 ปศุสัตว์อินทรีย์	 และประมงอินทรีย	์ 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ	ผู้ผลิต	ผู้บริโภค	เพื่อวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านตลาดสนิค้าเกษตรอนิทรีย์	ให้สอดรบัตามยทุธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอนิทรีย์แห่งชาติ	(ยทุธศาสตร์ 
ที่	 3	 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 กลยุทธ์	 ส่งเสริม 
และพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์)	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
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 ข้าวอินทรีย	์การผลิตยังไม่พอเพียงต่อความต้องการ	 
ซึง่ส่วนใหญ่จะน�ามาแปรรปูขัน้ต้นเป็นข้าวสารเท่านัน้	ตลาดมี 
ความต้องการมาก	 ข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จ�าหน่ายในตลาด 
สมาชกิร้อยละ	39.63	ส่งออกตลาดต่างประเทศร้อยละ	36.97	 
จ�าหน่ายที่ตลาด	Modern	Trade	/	ตลาดเฉพาะร้อยละ	11.60	 
ตลาดค้าส่งร้อยละ	5.68	ตลาดนดัร้อยละ	4.45	ตลาดออนไลน์ 
ร้อยละ	0.99	และส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ	0.68
 ถัว่เหลืองอนิทรย์ี	การผลติส่วนใหญ่น�ามาเป็นวตัถดิุบ 
ส�าหรับโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	 (เต้าเจี้ยว	 ซีอิ้วขาว)	 
และพบว่าจ�าหน่ายที่ตลาดค้าส่งร้อยละ	 73.48	 จ�าหน่าย 
ร้านค้าปลีก	 /	 ร้านอาหารสุขภาพร้อยละ	 10.27	 จ�าหน่าย 
ตลาดนดัเฉพาะสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีร้อยละ	9.81	และจ�าหน่าย 
ตลาดออนไลน์	/	ตลาดอื่นๆ	ร้อยละ	6.44
 พืชผักอินทรีย	์การขับเคลื่อนการผลิตและการตลาด 
ขาดความต่อเนือ่ง	ขณะทีค่วามต้องการเพิม่มากข้ึน	จากกระแส 
การดูแลรักษาสุขภาพของผู ้บริโภค	 ตลาดต่างประเทศยังไม่ยอมรับในมาตรฐานของประเทศไทย	 
พบว่า	ส่วนใหญ่จ�าหน่ายตลาด	Modern	Trade	/	ตลาดเฉพาะร้อยละ	34.28	ขายที่ฟาร์มร้อยละ	20.78	 
ตลาดนัดร้อยละ	19.43	ตลาดระบบสมาชิก	(กลุ่มสหกรณ์	/	กลุ่มเกษตรกร)	ร้อยละ	17.38	ร้านอาหาร	/	 
รีสอร์ท	ร้อยละ	4.70	ตลาดค้าส่งร้อยละ	2.86	และตลาดออนไลน์ร้อยละ	0.57
 ผลไม้อินทรีย์	 (ทุเรียน	 เงาะ	 มังคุด	 ลองกอง)	 จ�าหน่ายพ่อค้าคนกลางร้อยละ	 43.06	 จ�าหน่าย 
ที่ตลาด	Modern	 Trade	 /	 ตลาดเฉพาะ	 ร้อยละ	 25.36	 จ�าหน่ายที่ตลาดระบบสมาชิกร้อยละ	 12.94	 
ขายที่ฟาร์มร้อยละ	 8.50	 จ�าหน่ายที่ตลาดส่งออกร้อยละ	 6.00	 ตลาดออนไลน์ร ้อยละ	 2.18	 
และโรงงานแปรรูปร้อยละ	1.96
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ส่วนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 
โทร. 0 7431 2996

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

 ปศสัุตว์อินทรย์ี	(น�า้นมดบิ	สกุร	ไข่ไก่)	จ�าหน่ายตลาด	 
Modern	 Trade	 /	 ตลาดเฉพาะ	 ร้อยละ	 86.67	 จ�าหน่าย	 
ขายทีฟ่าร์มร้อยละ	9.33	และส่งออกต่างประเทศร้อยละ	4.00	
 ประมงอินทรีย	์(กุ้งแช่บ๊วย	กุ้งทะเล	ปูไข	่หอยแครง	 
หอยนางรม	ปลาตะเพียน	ปลานิล)	ยังไม่มีการประชาสัมพันธ ์
สร้างการรับรู้มากเท่าที่ควร	ปริมาณสินค้ามีจ�ากัดไม่เพียงพอ 
ต่อผู้บริโภค	 และยังไม่มีการติดป้ายแสดงมาตรฐานอินทรีย	์ 
พบว่าช่องทางการตลาดประมงอนิทรีย์	จ�าหน่ายท่ีตลาดค้าส่ง 
ร้อยละ	 57.58	 จ�าหน่ายที่ตลาดสดทั่วไปร้อยละ	 38.08	 
และจ�าหน่าย	Modern	Trade	/ตลาดเฉพาะร้อยละ	4.34	
	 จากการวิเคราะห์ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	ดังนี้	 1)	พัฒนา 
ฐานข้อมูลด้านการผลิตให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการตลาด 
สินค้าเกษตรอินทรีย์	 โดยจ�าแนกเป็นรายกลุ่มสินค้าให้เป็น 
ปัจจุบันครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ	 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง 
ระดับประเทศ	 สร้างระบบฐานข้อมูลราคากลางสินค้า 
เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมาตรฐานด้านราคา	 2)	 ส่งเสริม	 
สนับสนุนการเพิ่มตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	 โดยสร้างตลาด 
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นการเฉพาะในทุกจังหวัด	 
และการแสวงหาตลาดใหม่ๆ	สร้างสือ่ต่างๆ	ผ่าน	Social	Media	 
เพื่อขยายช่องทางการจ�าหน่าย	3)	สร้างผู้ประกอบการสินค้า 
เกษตรอินทรีย์รายใหม่	 เน้นเพิ่มจ�านวน	 เร่งพัฒนาทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	 4)	 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงนวัตกรรม	 เน้นเพิ่ม 
ความหลากหลายของสินค้า	 โดยให้พิจารณาจากแนวโน้มความต้องการของตลาด	 5)	 พัฒนาตลาด	 
สร้างความโดดเด่นด้วยอตัลกัษณ์เชงิพืน้ท่ีเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่	6)	สร้างความเชือ่มัน่ในสินค้าเกษตรอนิทรย์ี 
ด้วยการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน	 7)	 กระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย ์
ให้เพิม่มากขึน้	โดยประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมการบรโิภคผ่านสือ่ต่างๆ	8)	พฒันาคณุภาพผลผลิตและผลติภณัฑ์	 
สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์
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5.  การวิเคราะห์ผลกระทบราคาน�้ามันดีเซลท่ีมีต่อภาคเกษตร

	 กระทรวงพลงังาน	ประเมนิแนวโน้มสถานการณ์ราคาน�า้มนัดิบปี	2561	(ณ	เดือนมกราคม	2561)	 
โดยอ้างอิงราคาน�้ามันดิบตลาดเบรนท์	 คาดว่า	 ทรงตัวอยู่ในระดับสูง	 70	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับ	80	-	90	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล	ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน�า้มันเชื้อเพลิง 
ภายในประเทศสูงขึ้น	 โดยเฉพาะราคาน�้ามันดีเซลที่อาจจะเพ่ิมสูงขึ้นถึงระดับ	 30	 บาทต่อลิตร	 ทั้งนี ้
ภาคเกษตรย่อมได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นราคาน�้ามันดีเซล	 เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ส�าคัญ 
ต่อการผลิตสินค้าเกษตร	 โดยภาคเกษตรมีการใช้พลังงานประมาณ	 2,987	 พันตัน	 หรือร้อยละ	 3.74	 
ของความต้องการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ	พลังงานที่มีการใช้มากที่สุด	ได้แก่	น�้ามันดเีซลหมุนเร็ว	 
(HSD)	จ�านวน	2,922	พันตัน	หรือคิดเป็น	ร้อยละ	97.82	รองลงมา	ได้แก	่แก๊สโซฮอล์อี	10	ออกเทน	95	 
(Gasohol	E10	Ron	95)	จ�านวน	42	พนัตนั	หรอืคดิเป็น	ร้อยละ	1.41	และการใช้พลงังานไฟฟ้า	(Electricity)	 
จ�านวน	23	พันตัน	หรือคิดเป็น	ร้อยละ	0.77	ของความต้องการใช้พลังงานรวมในภาคเกษตร	ตามล�าดับ	 
(ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)	 ดังนั้นการวิเคราะห์ผลกระทบราคาน�้ามัน 
ที่มีต่อภาคเกษตรที่ส�าคัญ	พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
	 ทั้งน้ี	 การเพิ่มขึ้นของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก 
ได้ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันภายในประเทศเพ่ิมข้ึนได้มี 
การวเิคราะห์ผลกระทบต่อภาคการเกษตร	โดยการประยกุต์ใช้ 
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	(Input	-	Output	Table)	 
ปี	 2553	 จัดท�าและเผยแพร่โดยส�านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 เป็นเคร่ืองมือ	 
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น	2	ประเด็น	คือ
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1. โครงสร้างต้นทุนการผลิตของภาคเกษตร 
	 พบว่า	ต้นทนุการผลติสนิค้าเกษตรประกอบด้วย	2	ส่วน	 
ได้แก่	1)	ต้นทุนปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ	ร้อยละ	1.98	 
และ	 2)	 ต้นทุนปัจจัยการผลิตในประเทศ	 ร้อยละ	 98.02	 
ในจ�านวนนี้แบ่งเป็น	 วัตถุดิบภายในประเทศร้อยละ	 76.45	 
และปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน	(ค่าจ้างแรงงาน	ค่าเสื่อมราคา 
สินค้าทุน	ภาษี	และดอกเบี้ย)	ร้อยละ	21.57	
	 ส�าหรบัต้นทนุปัจจัยการผลติในประเทศ	พบว่า	การผลติ 
สนิค้าเกษตรมสีดัส่วนค่าเชือ้เพลงิเฉลีย่ร้อยละ	1.05	ของต้นทนุ 
การผลิตสินค้าเกษตร	 สามารถแบ่งตามสาขาเกษตรกรรม 
ส�าคัญที่มีสัดส่วนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูง	 อาทิ	 สาขาบริการ 
ทางการเกษตร	ร้อยละ	8.31	การประมงทะเลและการประมง 
ชายฝั่ง	ร้อยละ	6.26	การประมงน�้าจืด	ร้อยละ	1.64	การท�า 
สวนปาล์ม	ร้อยละ	1.19	การท�าสวน	ชา	กาแฟ	ร้อยละ	1.16	 
และการท�าไร่อ้อย	ร้อยละ	1.04	เป็นต้น
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2.  การเปลี่ยนแปลงระดับราคาน�้ามันที่มีผลต่อการผลิตของภาคเกษตร 
	 พบว่า	 หากมีการปรับราคาขายปลีกน�้ามันดีเซล	 จากราคาเฉล่ียลิตรละ	 26.64	 บาท	 
(ณ	 เดือนธันวาคม	 2560)	 มาเป็นระดับราคาเฉลี่ยลิตรละ	 30.00	 บาท	 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 12.61	 
มีผลท�าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศไทยขยับตัวเพ่ิมสูงข้ึนประมาณร้อยละ	 1.78	 
โดยส่งผลกระทบต่อการผลิตของภาคเกษตรท่ีส�าคัญโดยท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น	 ดังนี้	 สาขาบริการ 
ทางการเกษตร	 (การเตรียมดิน	 การเก็บเกี่ยว)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.80	การประมงทะเลและประมงชายฝั่ง	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.63	ผลผลิตจากสัตว์ปีก	 (ไข่)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.77	การเลี้ยงสุกร	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.74	 
การประมงน�า้จืด	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.32	การเลี้ยงสัตว์ปีก	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.18	การท�าสวนปาล์ม	เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	2.09	การท�าไร่อ้อย	เพิม่ขึน้ร้อยละ	1.70	การท�าไร่ข้าวโพด	เพิม่ขึน้ร้อยละ	1.33	การท�าไร่มนัส�าปะหลงั	 
เพิม่ขึน้ร้อยละ	1.26	การท�าสวนผลไม้	เพิม่ข้ึนร้อยละ	1.39	การเล้ียงปศสัุตว์	(โค	กระบอื)	เพ่ิมขึน้ร้อยละ	1.01	 
การท�านา	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.95	และการท�าสวนยางพารา	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.68	
	 อย่างไรก็ตาม	 การเพิ่มข้ึนของราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลภายในประเทศได้ส่งผลกระทบ 
ท�าให้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าภาคการผลิตอื่น	เนื่องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ใช ้
ในการผลิตสินค้าเกษตรมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับภาคการผลิตอื่น	ทั้งนี้	ควรมีการสนับสนุนมาตรการ 
จัดตั้งกองทุนน�้ามันเพื่อจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงในราคาที่เหมาะสมส�าหรับเกษตรกร	 และส่งเสริม 
การศึกษาปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรเครื่องยนต์ในการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ลดปริมาณ 

การใช้เครื่องยนต์ดีเซลลง	เพื่อลดภาระต้นทุน 
การผลติสินค้าเกษตรจากราคาน�า้มนัทีป่รบัตัว 
สูงขึ้น	 นอกจากนี้ควรส่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้พลงังานทางเลอืก	เช่น	เชือ้เพลิงชวีภาพ	 
โดยใช้ผลผลิตการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบ	 
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร	 อาทิ	 น�้ามัน	 
ไบโอดเีซล	และเอทานอล	หรอืพลังงานธรรมชาติ 
ทดแทนการใช้น�า้มัน	อาทิ	พลังงานโซล่าเซลล์ 
จากแสงอาทิตย	์เป็นต้น

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0 2579 8161

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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6. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	โดยการศกึษา	วเิคราะห์	และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจดัท�างบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ	 20	 ปี	 
(พ.ศ.	 2560	 -	 2579)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	 
นโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2558	-	2564)	นโยบายส�าคญัของรฐับาล	มตคิณะรฐัมนตรีท่ีเกีย่วข้อง	 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 และนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	 เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็น 
แนวทางในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 และวิเคราะห์	 กลั่นกรองข้อเสนอ 
งบประมาณของส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจ	เสนอผูบ้ริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
ก่อนส่งให้ส�านกังบประมาณ	พร้อมทัง้จัดท�ารายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เพื่อประกอบการช้ีแจงสภานิติบัญญัติในขั้นตอนการร่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าป	ีในวาระที่	1	-	3	รวมทั้งจัดท�างบประมาณโดยสังเขปของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 เพื่อเผยแพร่แก่ส่วนราชการหรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 
ได้มีการด�าเนินการจัดท�างบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์2	ส่วน	ดังนี้
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6.1 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
	 ในช่วงกลางปีงบประมาณ	2561	รฐับาลมนีโยบายในการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติม	ซ่ึงกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	 ได้รับจัดสรรงบประมาณกลางปีเพ่ิมเติม	 วงเงินรวม	 24,993.77	 ล้านบาท	 
จ�านวน	 22	 โครงการ	 เพื่อสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขและคนไทยไม่ทิ้งกัน	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 แนวทางการด�าเนินการ	 และตัวชี้วัด	 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ	 จัดท�าเมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคลและ 
เมนพูฒันากลุม่	/	ชมุชน	ส่งมอบให้กบัหน่วยงานในระดับพืน้ที	่เพือ่น�าไปประชาสมัพันธ์รบัสมคัรเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการ	 ในเมนูมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะด�าเนินการภายใต้แต่ละโครงการ	 เงื่อนไข 
การเข้าร่วมโครงการ	 และมีการจัดสรรเป้าหมายในแต่ละจังหวัดพร้อมทั้งจัดส่งเมนูพัฒนาอาชีพ 
ให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ	 รวมทั้งติดตาม 
ผลการด�าเนนิงาน	โดยหน่วยงานท่ีปฏิบัตใินระดบัพืน้ทีร่ายงานผลเข้าสูส่่วนกลางเพือ่ประมวลเสนอผูบ้รหิาร 
ทุกเดือน	 ผลการด�าเนินงานในพื้นที่	 77	 จังหวัดทั่วประเทศ	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ	 1.92	 ล้านราย	 
โดยจัดอบรม	1.89	ล้านราย	สนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวก	10,466	รายการ	ประชาชนได้รับประโยชน ์
ทางตรงและทางอ้อม	จ�านวน	3	ล้านราย
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6.2 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินภารกิจที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องในการขับเคลื่อน 
ยทุธศาสตร์ชาต	ิการปฏิรปูประเทศ	และนโยบายของรฐับาลให้เกิดผลส�าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม	โดยจดัสรร 
งบประมาณให้ตามกลุ่มงบประมาณ	จ�าแนกเป็น	6	กลุ่ม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้อง	4	กลุ่ม	 
และได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น	111,762.97	ล้านบาท	ดังนี	้

 ● กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
  ได้รบัจดัสรรงบประมาณ	25,021.66	ล้านบาท	ประกอบด้วย	งานพืน้ฐาน	14,108.53	ล้านบาท	 
และงานยุทธศาสตร์	 10,913.13	 ล้านบาท	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ในฐานะหน่วยงานจัดท�า 
งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาและวิเคราะห์งาน	 /	 โครงการที่สอดคล้อง 
กับงานยุทธศาสตร์	 อาทิ	 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	 การจัดการปัญหาท่ีดินท�ากิน	 
การส่งเสริมการด�าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

 ● กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 
	 	 เป็นการท�างานร่วมกนัในลกัษณะประสานเชือ่มโยงแบบเครือข่ายท่ีน�าไปสู่การบรรลุจุดหมาย 
และตัวช้ีวัดร่วมกัน	 มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม	 โดยค�านึงถึงหลักประหยัด	 มีความคุ้มค่า	 
มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ	 และเกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมถึงเป็นกลไกขับเคล่ือน 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบและมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก�ากับดูแล	 
ติดตามผลการด�าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม	มีความชัดเจนของขอบเขต	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	และแนวทาง 
การด�าเนินงาน	 ตามกรอบระยะเวลา	 โดยปี	 2562	 มีแผนบูรณาการ	 21	 แผนงาน	 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เกีย่วข้อง	11	แผนงาน	ได้รบัจดัสรรงบประมาณท้ังส้ิน	53,366.49	ล้านบาท	กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	โดยส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเป็นเจ้าภาพ	1	แผนงาน	คอื	แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพ 
การผลิตภาคการเกษตร	 ได้รับจัดสรรงบประมาณ	 7,460.57	 ล้านบาท	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ	ได้ด�าเนนิการก�าหนดหลกัเกณฑ์	วตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	แนวทางการด�าเนนิงาน	 
ตัวชี้วัด	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดท�าโครงการ	กิจกรรม	ที่สอดคล้องกับแนวทาง	และพิจารณา 
กล่ันกรอง/ประมวล/สรุป	 ข้อเสนองบประมาณในภาพรวม	 เสนอส�านักงบประมาณ	 รวมทั้งก�ากับดูแล 
การปฏิบตังิาน	ตดิตามผลการด�าเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	 
และตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ	
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 ● กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) 
	 	 เป็นแผนงานบูรณาการท่ีส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่	 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ	 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายครอบคลุมทุกมิติของพื้นที่	 โดยปี	 2562	 มีแผนบูรณาการ 
ในระดับพ้ืนที่	 3	 แผนงาน	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก่ียวข้อง	 1	 แผนงาน	 คือ	 แผนงานบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	 โดยแบ่งเป็น	 6	 ภาค	 ประกอบด้วย	 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 
ภาคใต้	ภาคใต้ชายแดน	ภาคตะวนัออก	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคเหนอื	ได้รบัจดัสรร	7,882.50	ล้านบาท	 
โดยแต่ละภาคมีจุดเน้นและทิศทางในการพัฒนาภาคที่แตกต่างกันตามศักยภาพของพื้นที่	 มีการระบ ุ
พืน้ทีท่ีจ่ะด�าเนนิการชดัเจน	ซึง่ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	จะพิจารณาและวเิคราะห์ทิศทางการพัฒนา 
ของแต่ละภาคที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดท�าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

 ● กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ	25,492.30	ล้านบาท
	 	 จากงบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับดังกล่าว	 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	 2562	 
คาดว่าจะท�าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์	 14.73	 ล้านราย	 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 3	 ต่อปี	 และรายได้เงินสดสุทธิเกษตร	 61,000	 บาทต่อครัวเรือน	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร	จะมกีารตดิตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อทราบเป็นประจ�าทุกสัปดาห์

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
โทร. 0 2940 7251

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจในการจดัท�า บรกิาร และเผยแพร่ 
ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบาย 
และวางแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย และให้ผู้เก่ียวข้องท้ังหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ น�าไปใช้ประโยชน ์
ในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  
ปริมาณการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าเกษตร  
ปฎิทินการผลิตสินค้าเกษตร ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร การใช้ 
ท่ีดินทางการเกษตร ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการพยากรณ์ปริมาณการผลิต  
ตามมาตรฐานการจัดท�าข้อมูลสถิติท่ีเป็นทางการ (Official statistics)  
มีคุณภาพ ความถูกต้อง แม่นย�า น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ ส�าหรับปี 2561  
มีผลงานสารสนเทศการเกษตรส�าคัญ ดังนี้

ด้านสารสนเทศการเกษตร
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	 ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	มพีนัธกจิทีส่�าคญัในการจัดท�าเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศการเกษตร 
ในระดับประทศ	 ได้แก่	 ข้อมูล	 ผลผลิต	 พื้นที่	 ต้นทุน	 ราคา	 เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน	 และสถานการณ ์
ด้านการเกษตรปริมาณข้อมูลที่ต้องจัดเก็บจากในพ้ืนท่ีมีเป็นจ�านวนมาก	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
จึงมีแนวคิดที่จะให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลการเกษตรในระดับท้องถิ่นตั้งแต่ปี	 2538	 
และในปี	 2550	 ได้แต่งตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	 (ศกอ.)	 ขึ้นเพื่อด�าเนินสนับสนุนการจัดท�า 
ข้อมูลการเกษตรข้างต้น
	 ในปี	 2561	 มี	 ศกอ.	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 914	 คน	 โดยมีหน้าท่ีในการจัดเก็บข้อมูลราคาผลผลิต 
สินค้าเกษตร	ณ	 จุดรับซื้อท่ีส�าคัญรายวัน	 และรายงานสถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 
รายไตรมาส	 อาทิ	 การติดดอกออกผลของไม้ผล	 ข้อมูลการระบาดของแมลงศัตรูพืช	 ความเสียหาย 
จากปัญหาอทุกภยั	วาตภยั	และภยัแล้ง	เป็นต้น	นอกจากนีย้งัท�าหน้าทีเ่ผยแพร่ข้อมลูเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่ส�าคัญทั้งในด้านการผลิตและการตลาด	 นโยบายการช่วยเหลือ	 มาตรการที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 และความรู้เกี่ยวกับการค�านวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรผ่านกระดานเศรษฐีเกษตรกร 
มีโอกาส	ทั้งในรูปของกระดานและ	Application	ที่มีชื่อว่า	OAE	Reduce	Cost	More	Opportunity	 
(OAE	 RCMO)	 ให้กับเพื่อนเกษตรกรในชุมชน	 ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการค�านวณ 
ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของตนได้ล่วงหน้า	

1.  การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาสู่การปฏรูิปเกษตรไทยยคุ 4.0
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	 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรตระหนกัถงึความส�าคญั 
ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท�าสารสนเทศการเกษตร 
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปเกษตรไทย	 4.0	
จึงได้พัฒนา	Web	 Application	 skm.oae.go.th	 เพื่อเป็น 
เครื่องมือในการสื่อสารให้เกิดความรวดเร็ว	 เพ่ือให้	 ศกอ.	 
ใช้ประโยชน์ท�าให้	ศกอ.	สามารถท�างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ	 
มีความสะดวก	ง่ายต่อการใช้งาน	(User	Friendly)	สามารถ 
รายงานข้อมูลจากท้องถิ่นมาสู ่ส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว	 
(Real	Time)	ยิง่ข้ึน	นอกจากนี	้ยงัได้พัฒนาการสร้างเครือข่าย	 
(Net	Work)	ศกอ.	ด้วย	แอพพลิเคชั่น	Line	สร้างกลุ่ม	ศกอ.	 
ในระดับจังหวัด	 และระดับเขต	 โดยจัดให้มีการอบรม 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ในระดับ 
ภูมิภาค	และการสัมมนาระดับประเทศในทุกปีอีกด้วย
	 จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดังกล่าว	 ท�าให้	 ศกอ.	 
มบีทบาทส�าคญัในการเป็นสือ่กลาง	การพฒันาภาคการเกษตร 
โดยท�าหน้าที่รายงานข้อมูลให้แก่	 ส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว	ทันสมัย	ถูกต้อง	ทันต่อเหตุการณ ์
และเป็นปัจจุบัน	 นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่ถ่ายทอดมาตรการ 
และนโยบายต่างๆ	ที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ให ้กับเกษตรกรในท ้องถิ่นของตนเองเพื่อให ้สามารถ 
เตรยีมพร้อมและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงหรอืสถานการณ์ 
ทีจ่ะเกดิขึน้โดย	การเพิม่ศกัยภาพของ	ศกอ.	จงึเป็นเรือ่งส�าคญั 
ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะต้องด�าเนินการต่อไป 
อย่างต่อเนื่อง

ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
โทร. 0 2561 2870

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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2. ความก้าวหน้าในการจัดท�าระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง  
 (Farmer One)

	 การด�าเนนิงานจดัท�าฐานข้อมลูทะเบยีนเกษตรกรกลาง	หรือ	Farmer	One	ในปีงบประมาณ	2561	 
ได้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	จาก	3	แหล่งข้อมูล	 ได้แก	่กรมส่งเสริมการเกษตร	 
กรมประมง	 และกรมปศุสัตว์	 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้อยู ่
บนระบบปฏิบัติการเดียวกัน	 สามารถรายงานผลการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สะท้อน 
ความเป็นจริง	และมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
	 การบูรณาการจัดท�าฐานข้อมูลดังกล่าว	 จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการน�าเสนอข้อมูล 
ด้านการเกษตร	 โดยข้อมูลนี้จะมีความละเอียดในระดับครัวเรือนเกษตรกร	 น�าเสนอด้วย	 Application	 
Program	 Interface	 (API)	 ซึ่งเป็นช่องทางการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ	 ได้อย่างอิสระ	 
สามารถเข้าถึงและใช้รูปแบบการน�าเสนอได้อย่างสะดวก	 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ด	ี 
มีการประมวลผล	 (Report)	 ได้ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย	 ทั้งเป็นตาราง	 และกราฟ	 นอกจากนี้	 
ยงัได้มกีารพฒันารปูแบบการน�าเสนอผลการรายงานในลักษณะของรปูภาพ	(Dashboard)	ท่ีเป็นภาพรวม 
โดยอัตโนมัติ	 เหมาะส�าหรับผู้บริหาร	 สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของข้อมูลที่สืบค้นได้นอกเหนือจาก 
รปูแบบดงักล่าวแล้ว	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรยงัได้พัฒนารูปแบบการน�าเสนอในรูปของการรายงาน 
ผลการสืบค้นเชิงพ้ืนที่	 (Geo-Information)	 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 
ตามพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ระดับต�าบล	 อ�าเภอจังหวัด	 และภูมิภาค	 โดยข้อมูลจะแสดงผลการสืบค้นในรูป 
ของแผนที่	 ซึ่งสามารถจ�าแนกความแตกต่างได้	 อาทิ	 ชนิดสินค้าเกษตร	พื้นที่	 รายได	้ การถือครองที่ดิน	
เป็นต้น
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	 เพือ่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มข้ีอมลูครบถ้วน	แม่นย�า	ถกูต้อง	และสอดคล้องกบัความเป็นจริง	 
สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนส�าหรับก�าหนดมาตรการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงมุ่งมั่นพัฒนาการจัดท�าระบบฐานข้อมูลกลาง	 ตลอดจนบูรณาการ 
ข้อมูลด้านการเกษตรกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 และในปี	 2562	 จะด�าเนินการบูรณาการเชื่อมโยง 
ข้อมูลเพิม่เตมิจากหน่วย	3	หน่วยงานท่ีส�าคญั	ได้แก่	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	กรมการข้าว	และกรมหม่อนไหม	 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย	สมบูรณ์	เป็นเอกภาพตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน	

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
โทร. 0 2940 7038-9

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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3. การบูรณาการส�ารวจพ้ืนทีเ่พาะปลูก และผลผลติข้าวนาปี ปีเพาะปลูก  
 2561/62 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

	 ในปี	2560	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ร่วมกบักระทรวงพาณิชย์	จัดท�าแผนการผลิตการตลาด 
ข้าวครบวงจรขึ้น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้าวโดยใช้ตลาดน�าการผลิต 
และวางแผนให้มีความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์	 และอุปทาน	 ต้ังแต่ระดับประเทศ	 และระดับชุมชน	 
ในการด�าเนินงานตามแผนดังกล่าวจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตข้าวเพื่อให้ทราบถึงอุปทาน 
ของข้าวในแต่ละปี	 ข้อมูลสารสนเทศข้าว	 ได้แก่	 ข้อมูลพยากรณ์เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าว	 
ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ถูกน�าไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว 
ครบวงจรในช่วงก่อนฤดูและต้นฤดูเพาะปลูก	(เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม)	ต่อมาหลังจากเกษตรกร 
ได้เพาะปลูกข้าวเรียบร้อยในช่วงข้าวเจริญเติบโตถึงช่วงใกล้เก็บเกี่ยว	ซึ่งหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้มีการจัดเก็บ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร	 ข้อมูลจากการแปล 
ภาพถ่ายดาวเทยีมของส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	(GISTDA)	 
และข้อมูลการประเมินผลผลิตข้าวจากภาคเอกชน	 ซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมา	 จ�าเป็นต้อง 
น�ามาบูรณาการ	พิจารณาให้เป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์	 และกระทรวงมหาดไทย	 
ให้มีการติดตามส�ารวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและการคาดการณ์ผลผลิตข้าว	รอบที่	1	ปีการผลิต	2561/62	 
ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	 เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตข้าว 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง	 แม่นย�า	 และน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหาร 
จัดการข้าว	(นบข.)	เพื่อพิจารณาการก�าหนดมาตรการต่างๆ	ในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป	
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	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะประธาน 
คณะท�างานจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
ข้าวครบวงจร	 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะส�ารวจ 
และวางแผนการส�ารวจตดิตามสถานการณ์	แผนการผลติและ 
การตลาดข้าวครบวงจร	 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก	่ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข ้าว	 ส�านักงานเกษตรจังหวัด	 ที่ท�าการ 
ปกครองจังหวัด	 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด	 สมาคมชาวนา 
และเกษตรกรไทย	สมาคมโรงสีข้าว	กรมการข้าว	เข้าร่วมส�ารวจ	 
การส�ารวจปี	2561	ได้ด�าเนินการ	2	ครั้ง	ครั้งแรกเป็นช่วงที่ข้าวเจริญเติบโตแตกกอเต็มที่	 ระหว่างวันที่	 
3	สิงหาคม	–	2	กันยายน	2561	ในพื้นที่	16	จังหวัด	ครั้งที่	2	เป็นช่วงที่ต้นข้าวเริ่มออกรวง	ระหว่างวันที่	 
29	ตุลาคม	–	2	พฤศจิกายน	2561	ในพื้นที่	8	จังหวัด	เพื่อให้เกิดความยอมรับผลการส�ารวจร่วมกัน
	 ผลการส�ารวจสรปุได้ว่า	ปีเพาะปลกู	2561/62	มเีนือ้ทีเ่พาะปลกูข้าวทัง้ประเทศ	จ�านวน	59.228	ล้านไร่	 
ใกล้เคียงกับป	ี2560/61	ส�าหรับเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ�านวน	53.370	ล้านไร่	ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ	 0.01	 ผลผลิตทั้งประเทศ	 จ�านวน	 24.243	 ล้านตัน	 ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ	 2.79	 
และมีผลผลิตเฉลี่ย	409	กิโลกรัมต่อไร่ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	2.85	
	 จากการลงพื้นที่ส�ารวจร่วมกันถือเป็นการบูรณาการ	เพื่อให้เกิดการยอมรับ	และเห็นชอบร่วมกัน 
ในด้านข้อมลูสารสนเทศการเกษตร	สามารถใช้ประกอบการก�าหนดแผนการพัฒนาและมาตรการทีส่ะท้อน	 
ความเป็นจริง	 ซึ่งภาครัฐสามารถน�ามาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ซึ่งจากผลการส�ารวจในปี	 2561	 ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันว่ามีปริมาณข้าวลดลงกว่าปีที่ผ่านมา	 ขณะที่ 
ความต้องการยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้น	 เกษตรกรได้ประโยชน์จากการผลิตมากขึ้น	 
จึงถือได้ว่าข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ีเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร

ส่วนพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
โทร. 0 2940 5409

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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4.  การบูรณาการท�างานด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวิธีการได้มาของข้อมูลที่มีความหลากหลาย	 เช่น	 การส�ารวจ 
ด้วยตัวอย่าง	 (List	 Frame	 Survey)	 การส�ารวจภาวะสถานการณ์การผลิตแบบเร่งด่วน	 (Rapid	 Rural	 
Appraisal:	RRA)	การรายงานข้อมลูโดยเศรษฐกจิการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	และในปัจจบุนัได้น�าเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ	 และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการจัดท�าข้อมูลจ�านวนเนื้อที่เพาะปลูก	 และเนื้อที่ยืนต้น 
พืชเศรษฐกิจส�าคัญ	 6	 ชนิด	 ได้แก่	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง	 
สบัปะรดโรงงาน	ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	ปาล์มน�า้มนั	และยางพารา	 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถช่วยในการจัดท�าข้อมูลได้ 
อย่างรวดเร็ว	 และสามารถอธิบายสถานการณ์เชิงพื้นที่ได้	 
แต่เทคโนโลยีดังกล ่าวก็ยังมีข ้อจ�ากัดหลายเรื่อง	 เช ่น	 
เรือ่งความละเอียดของแผนท่ี	การแปลผลขณะเมฆบงับางพืน้ที่	 
เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังมีประเด็นเรื่องข้อมูลที่แต่ละหน่วยงาน 
มีข้อมูลที่แตกต่างกัน	 อาทิ	 เนื้อที่ยืนต้นปาล์มน�้ามัน	 เนื้อที่ 
ยืนต้นยางพารา	เป็นต้น	หากมีการสร้างเครือข่ายการท�างาน 
ของหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	 และมีการออก 
ตรวจสอบข้อมูลจริงในพื้นท่ี	 (Ground	 truth)	 ก็จะสามารถ 
เชื่อมโยงการท�างานในเรื่องของข ้อมูลเชิงแผนที่และ 
การตรวจสอบข้อมูลจริงในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
โทร. 0 2940 7030

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

	 ส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร	จึงได้บรูณาการเช่ือมโยง 
การท�างานด้านภูมิสารสนเทศ	 ประกอบด้วย	 หน่วยงาน 
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 4	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 
กรมพัฒนาที่ดิน	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 กรมชลประทาน	 
และส�านกังานการปฏิรปูท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม	และหน่วยงาน 
ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 6	 หน่วยงาน	 ได้แก	่ 
ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(GISTDA)	 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต	ิ 
(NECTEC)	กรมทีด่นิ	กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่าและพนัธ์ุพชื	 
กรมป่าไม้	และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ซึง่แต่ละหน่วยงาน 
มีการใช้ดาวเทยีมทีแ่ตกต่างกนั	ได้แก่	MODIS	LANSAT	SPOT	 
MOS	 ERS	 และ	 JERS	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จะใช้ดาวเทียม	 LANSAT	 ในการท�างานด้านภูมิสารสนเทศ 
เป็นหลัก	ซึ่งในความร่วมมือนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 
เทคนิค	ตลอดจนทรัพยากรระหว่างหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลย ี
ภมูสิารสนเทศในการท�างาน	เพือ่เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ 
ในวิธีการ	 การจัดการข้อมูล	 การประยุกต์ใช้	 การเชื่อมโยง 
ระหว่างระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์	การส�ารวจข้อมลูระยะไกล	 
และเทคโนโลยีระบบการก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก	 (GPS)	 
ในภารกิจของหน่วยงานต่างๆ	
	 การบรูณาการดงักล่าวท�าให้มเีครอืข่ายนกัภมูสิารสนเทศ 
ระหว่างหน่วยงาน	 ในการแลกเปล่ียนความรู้ในการจัดท�า 
ข้อมูลสินค้าเกษตร	 การเตือนภัยด้านการเกษตร	 เทคนิค 
การพยากรณ์	 และมีแนวทางท�างานร่วมกันในเรื่องการตรวจสอบ 
พืน้ที	่เพือ่ให้มข้ีอมลูเป็นชดุเดยีวกันทัง้ในรปูแบบข้อมลูตัวเลข	 
และข้อมูลที่รองรับโปรแกรมเกี่ยวกับพื้นที่	 (Shape	 file)	 
ซึ่งจะท�าให้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศการเกษตรมีความเป็น 
เอกภาพ	สามารถจดัท�าและน�าเสนอให้ผูบ้ริหารได้อย่างรวดเรว็	 
ท�าให้การวางแผนและการออกมาตรการด้านการเกษตร 
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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5.  การส�ารวจข้อมูลโซ่อุปทานพืชอาหารในภูมิภาคอาเซียน

	 ส�านกังานเลขานุการระบบข้อมลูสารสนเทศความม่ันคงทางอาหารในภมูภิาคอาเซยีน	(ASEAN+3	 
Food	Security	information	System:	AFSIS)	จดัตัง้ขึน้โดยความร่วมมอืของประเทศสมาชกิ	ASEAN+3	 
เพื่ อ เป ็นศูนย ์กลางด ้านสารสนเทศความมั่นคงด ้านอาหารของอาเซียน	 ซึ่ งประเทศไทย 
โดยส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผูบ้รหิารจดัการและด�าเนนิงาน	ท�าหน้าท่ีรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล 
ด้านการผลิต	การตลาด	การน�าเข้าและส่งออก	ของพืชอาหารที่ส�าคัญ	5	ชนิด	ได้แก่	ข้าว	มันส�าปะหลัง	 
ข้าวโพด	 ถั่วเหลือง	 และอ้อย	 รวมท้ังข้อมูลพ้ืนฐานอื่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 นอกจากนี	้ 
ยังสามารถน�าไปใช้ค�านวณตัวชี้วัดต่าง	 ๆ	 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์	 และน�าไปประกอบ 
การรายงาน	ท�าให้ทราบถึงสถานการณ์การผลิตอาหารในภูมิภาค	 เป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารใช้ส�าหรับ 
วางนโยบายได้เป็นอย่างดี

	 นอกจากการจัดท�าสารสนเทศพืชอาหารดังกล่าว	 ในปี	 2559	 AFSIS	 ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
ส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร	ได้รบัความร่วมมอืจากกระทรวงเกษตร	ป่าไม้	และประมง	ของประเทศญีปุ่น่	 
สนับสนุนการจัดท�าโครงการ	 Improving	Statistics	Data	on	Food	Processing	and	Distribution	 
Related	to	Agricultural	Crops	in	ASEAN	Region	(ISFAS)	เป็นระยะเวลา	3	ปี	ตั้งแต่เดือนเมษายน	 
2559	 ถึงเดือนมีนาคม	 2562	 เพื่อพัฒนาการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการแปรรูปสินค้า	 
ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านโซ่อุปทานของพืชอาหาร	 ประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุน 
ในการส�ารวจข้อมูลดังกล่าว	 โดยในปี	 2559	 ด�าเนินการ	 2	 ประเทศ	 คือ	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ปี	2560	ด�าเนินการ	3	ประเทศ	คือ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	และประเทศไทย
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	 เพ่ือเผยแพร่ผลงานส�ารวจของแต่ละประเทศ	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท�าข้อมูล 
สารสนเทศโซ่อุปทาน	AFSIS	จึงได้จัด	Regional	Workshop	on	Improving	Statistics	Data	on	Food	 
Processing	and	Distribution	Related	to	Agricultural	Crops	in	ASEAN	Region	(ISFAS)	เมื่อวันที่	 
24	พฤษภาคม	2561	ณ	กรุงเทพฯ	ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว	ผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยม 
เวยีดนามได้น�าเสนอผลการส�ารวจข้อมลูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวัดซอนลาทางตอนเหนอืของสาธารณรฐั 
สังคมนิยมเวียดนาม	 ผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาได้น�าเสนอผลการส�ารวจมันส�าปะหลังโรงงาน 
ในจังหวัดพระตะบอง	และจังหวัดไพลิน	ในส่วนของประเทศไทยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ส�ารวจ 
ข้อมูลถัว่เหลอืงในจังหวัดเชียงใหม่	เนือ่งจากเหน็ว่าถ่ัวเหลืองเป็นพชือาหารทีส่�าคญัแต่มแีนวโน้มการผลติ 
ลดลงมาโดยตลอด	จากการศกึษา	พบว่า	เกษตรกรนยิมปลกูถ่ัวเหลืองพันธุเ์ชยีงใหม่	60	ในเขตชลประทาน 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี	ถ่ัวเหลอืงรุน่	1	ต้นทุนการผลติเฉล่ียไร่ละ	4,334.65	บาท	ผลผลติ	278	กโิลกรมัต่อไร่	 
ขาดทุนสุทธิเฉลี่ยไร่ละ	445.60	บาท	ถั่วเหลืองรุ่น	2	ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ	4,707.77	บาท	ผลผลิต	 
316	กิโลกรมัต่อไร่	ได้รบัผลตอบแทนสทุธเิฉลีย่ไร่ละ	357.74	บาท	และถัว่เหลอืงรวมรุ่น	ต้นทนุเฉลีย่ไร่ละ	 
4,559.28	 บาท	 ผลผลิต	 301	 กิโลกรัมต่อไร่	 ขาดทุนสุทธิเฉลี่ยไร่ละ	 19.40	 บาท	 เนื่องจากเกษตรกร 
นิยมขายผลผลิตแบบคละโดยไม่มีการคัดแยกชั้นคุณภาพให้กับสหกรณ์ในท้องถ่ิน	ท�าให้ได้รับราคาต�่า	 
ในขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตต่างๆ	 เช่น	 แรงงาน	 ปุ๋ย	 มีแนวโน้มสูงขึ้น	 ประกอบกับการปลูกถั่วเหลือง 
ของประเทศไทยมีผลผลิตต่อไร่ไม่สูงมาก	 ท�าให้ประสบปัญหาขาดทุน	 เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอื่น 
ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า	ผลผลิตถั่วเหลืองของเชียงใหม่จึงมีแนวโน้มลดลง	นอกจากนี้	ยังได้จัดการสัมมนา 
เรื่อง	 “ถั่วเหลืองเชียงใหม่หายไปไหนท�าอย่างไร	 ให้กลับมา”	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งจากเกษตรกร	 
ผู้ประกอบการ	และหน่วยงานราชการในการหาแนวทางการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองต่อไป
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ส�านักงานเลขานุการ AFSIS
โทร 0 2940 7468

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

	 ส�าหรับในปี	 2561	 AFSIS	 ได้มีการจัดท�าข้อมูล 
สารสนเทศโซ่อุปทานร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 
และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 โดยท้ังสองประเทศด�าเนินการ 
ส�ารวจข้อมูลอ้อย	 และประเทศไทยด�าเนินการส�ารวจข้อมูล 
มนัส�าปะหลงั	และจะน�าเสนอผลในการจัด	Regional	Workshop	 
ครั้งต่อไป
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6. การขับเคลื่อนงานด้านสารสนเทศการเกษตร ด้วย Application  
 “กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส” (RCMO) และ  
 ปฏิทินเกษตรร�่ารวย ช่วยเกษตรกรค้าขาย (OAE OIC )

	 ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	ด�าเนนินโยบายเพือ่สนบัสนุน 
นโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร	(ศพก.)	882	ศนูย์	มกีารขบัเคลือ่น 
กจิกรรมด้านสารสนเทศในการถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ	 
Application กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส (Reduce Cost  
More Opportunity: RCMO) ให้กบัสมาชกิกลุม่เกษตรกรแปลงใหญ่	 
ณ	ศพก.	 ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ	 ศพก.	 
เพือ่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทีใ่ห้ความส�าคญั 
ในการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรในการถ่ายทอดความรู้	 
บริการข้อมูลข่าวสาร	 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร	 ทั้งในด้าน 
การเพิ่มผลผลิต	 การลดต้นทุนการผลิต	 การพัฒนาคุณภาพและ 
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการผลติ	ให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง 
สมาชิกเกษตรแปลงใหญ่กับเกษตรกรต้นแบบ	 เพื่อให้เกษตรกร 
ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้มีความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่ม 
ผลผลิตต่อไร่ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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 RCMO	 เป็นแอปพลิเคชันเพื่อค�านวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยมีข้อมูลความเหมาะสม 
ของสนิค้าในพืน้ที	่เพือ่ให้เกษตรกรประกอบการตัดสินใจเลือกลงทนุกบัสินค้าทีเ่หมาะสมกบัพ้ืนทีข่องตน 
มากที่สุด	 และสามารถเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิต	 นอกจากนี้ยังมี	 ปฏิทินเกษตรรํ่ารวย  
ช่วยเกษตรกรค้าขาย OAE OIC	เป็นแอปพลิเคชันให้เกษตรกรทราบว่าปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ในช่วงใด	รวมทั้งบอกจุดรับซื้อผลผลิตและสถานการณ์ด้านราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่จากจุดรับซื้อต่าง	ๆ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
โทร. 0 2940 7038-9
ส่วนสารสนเทศการเกษตร 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12
โทร 0 4229 2557

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 
Application	 RCMO	 ให้เกษตรกรแปลงใหญ่	 ณ	 ศพก.	 จ�านวน	 50	 ศูนย์	 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม	 
ศูนย์ละ	 50	 ราย	 รวมเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมทั้งส้ินจ�านวน	 2,500	 ราย	 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้	 
ความเข้าใจ	 สามารถใช้	 RCMO	 ในการคิดค�านวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของตนเอง	 ตลอดจน 
สามารถน�าเอาองค์ความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	 เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ	 ที่น�ามาปรับใช้วิเคราะห์ประกอบ 
ในการตดัสนิใจท�าการผลติสนิค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าสูงสุด  
นอกจากนีเ้กษตรกรยงัได้มเีรยีนรูจ้าก	OAE	OIC	สามารถน�าไปวางแผนหรอืก�าหนดช่วงเวลาการเพาะปลกู 
และเกบ็เกีย่วได้อย่างเหมาะสมและแม่นย�ามากยิง่ข้ึน	และสามารถบอกต�าแหน่งค่าความเหมาะสมของดนิ 
ในการเพาะปลกูพชืตามคณุสมบตัขิองดนิพ้ืนทีม่คีวามเหมาะสมสงู	(S1)	เหมาะสมปานกลาง	(S2)	เหมาะสม 
เล็กน้อย	 (S3)	 และพื้นที่ไม่เหมาะสม	 (N)	 เป็นทางเลือกให้เกษตรกรท�าการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใด 
ทดแทนกนัได้	รวมท้ังยงัสามารถตดิตามสถานการณ์ราคาจากแหล่งรบัซือ้ทีส่�าคญัในพืน้ท่ี	และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
แบบวันต่อวัน	เพื่อช่วยลดช่องว่างการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
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 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีพันธกิจในการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจ 
ภาคการเกษตร อาทิ การผลิต การตลาด ระบบการจัดการฟาร์ม ธุรกิจเกษตร  
เทคโนโลยีการผลิต การใช้ทรพัยากร และภาวะเศรษฐกจิสังคมครวัเรอืนเกษตรกร  
ซ่ึงประเด็นการศกึษาวจิยัในแต่ละปี ได้จากการวเิคราะห์ความส�าคญัของประเดน็ 
ท่ีต้องท�าการศึกษาวิจัยเพื่อให้ ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหาและพัฒนา 
ภาคการเกษตร รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาภาคการเกษตร นโยบาย 
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการ 
พิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น 
ผู้พิจารณากลั่นกรองเค้าโครงการศึกษาวิจัย มีการจัดสัมมนาวิชาการประจ�าป ี
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
ผลการศกึษาก่อนจัดพมิพ์เผยแพร่และส่งเอกสารให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องท้ังภาครฐั  
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส�าหรับปี 2561  
ส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตรได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
และได้คดัเลือกผลงานเด่นท่ีมีลกัษณะการศกึษาวจิยัแบบการบูรณาการร่วมกนั 
ภายในหน่วยงาน ดังนี้

ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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1. การศึกษาโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ มะพร้าว และสุกร

	 ปัจจุบันภาคเกษตรยงัเผชญิกบัปัญหาราคาผลผลติทางการเกษตรตกต�า่	โดยเฉพาะในช่วงท่ีผลผลติ 
ออกสู่ตลาดมาก	 และความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรส่งผลให้เกษตรกร 
มีรายได้ไม่แน่นอนและประสบกับภาวะขาดทุนจากปัญหาดังกล่าว	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
จึงได้ท�าการศึกษาโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ	 มะพร้าว	 และสุกร	 โดยศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
และผลตอบแทนของเกษตรกร	วถิกีารตลาด	ส่วนเหลือ่มการตลาด	และต้นทนุโลจิสตกิส์	ผลการศกึษามีดงัน้ี

 ข้าวหอมมะลิ 
	 จากการศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	พบว่า	เกษตรกรผูป้ลกูข้าวหอมมะลมิีต้นทนุการผลติ 
เฉลี่ยไร่ละ	 4,342	 บาท	 หรือตันละ	 13,855	 บาท	 ได้รับผลตอบแทนเฉล่ียไร่ละ	 4,327	 บาท	 ส่งผลให้ 
เกษตรกรขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ	15	บาท	แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะต้นทุนเงินสด	 เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ 
เฉลีย่ไร่ละ	1,457	บาท	ซึง่แสดงให้เห็นว่ายงัสามารถลงทนุต่อเนือ่งได้	ส่วนวถิกีารตลาด	เมือ่เกษตรกรเกบ็เกีย่ว 
ผลผลิตแล้ว	ส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้กับโรงสีร้อยละ	76.19	ส่วนที่เหลือร้อยละ	23.81	จ�าหน่ายผ่านท่าข้าว 
และพ่อค้าผู้รวบรวม	 ส�าหรับส่วนเหล่ือมการตลาด	 กรณีจ�าหน่ายข้าวสารภายในประเทศ	มีผู้เกี่ยวข้อง	 
คือ	 เกษตรกร	 ท่าข้าว	 โรงสี	 และร้านค้าข้าวสารจ�าหน่ายส่ง	 /	 ปลีก	 มีมูลค่าส่วนเหล่ือมการตลาดรวม	 
4,478	บาทต่อตันข้าวเปลอืก	และกรณีจ�าหน่ายข้าวสารเพือ่การส่งออก	มผีูเ้กีย่วข้อง	คอื	เกษตรกร	ท่าข้าว	 
โรงส	ีและผูป้ระกอบการส่งออก	มมีลูค่าส่วนเหลือ่มการตลาดรวม	5,192	บาทต่อตันข้าวเปลือก	จากท้ังสองกรณี	 
พบว่า	 โรงสีมีมูลค่าส่วนเหลื่อมการตลาดมากที่สุด	 เนื่องจากมีรายได้เพิ่มจากการจ�าหน่ายผลพลอยได	้ 
คอื	ร�าข้าว	และแกลบ	ประมาณ	1,070	บาทต่อตันข้าวเปลอืก	ส�าหรับต้นทนุโลจสิติกส์ตลอดโซ่อปุทานนัน้	 
มอีงค์ประกอบ	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการจดัซือ้	ด้านการจดัเก็บสนิค้าและบรรจุภัณฑ์	และด้านการกระจายสนิค้า 
และการขนส่ง	จากการศกึษา	พบว่า	ต้นทนุด้านการกระจายและการขนส่งสนิค้าเป็นองค์ประกอบส�าคญัทีส่ดุ	 
อยู่ที่	 2,336	 บาทต่อตันข้าวเปลือก	 หรือร้อยละ	 58.22	 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม	 เนื่องจากส่วนใหญ่ 
เป็นการขนส่งข้าวเปลือกและ/หรือข้าวสารทางถนน	 โดยใช้รถบรรทุกทยอยขนส่งไปจ�าหน่ายเป็นหลัก	 
ส�าหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษา	พบว่า	เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง	และไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ข้าว 
คณุภาพดี	ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรให้ความรู้ 
ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อไร่มีการตรวจวิเคราะห์ดิน 
ก่อนปลูก	 และให้เกษตรกรรวมกลุ ่มเพื่อผลิต 
เมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพด	ีรวมทัง้สนบัสนนุเครือ่งอบ 
ลดความช้ืนข้าวเปลือกให้กับสถาบันเกษตรกรที่มี 
ศักยภาพ	 เพื่อจะได้รองรับผลผลิตจากเกษตรกร 
ได้มากขึ้น	 ส่งผลให้เกษตรกรมีทางเลือกในการน�า 
ผลผลิตไปจ�าหน่าย	 และได้รับความเป็นธรรม 
ในเรื่องของราคารับซื้อข้าวเปลือกยิ่งขึ้น
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 มะพร้าว 
	 จากการศึกษา	 พบว่า	 เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวมี 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ	3,170.19	บาท	แบ่งเป็นต้นทุนที่ 
เป็นเงินสด	 1,571.39	 บาทต่อไร่	 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด	 
1,598.80	บาทต่อไร่	โดยต้นทนุส่วนใหญ่เป็นต้นทนุในการดูแล 
รักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต	 เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลผลิต 
มะพร้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้เฉลี่ยไร่ละ	 701	 กิโลกรัม	 
และจ�าหน่ายได้ราคากโิลกรมัละ	8.11	บาท	เกษตรกรจะได้รบั 
ผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ	 5,685.11	 บาท	 หรือมีผลตอบแทน 
สทุธเิฉลีย่จากการจ�าหน่ายผลผลติมะพร้าวไร่ละ	2,514.92	บาท	 
หรือกิโลกรัมละ	3.59	บาท	หรือลูกละ	4.48	บาท	 (น�้าหนัก 
ประมาณ	 1.25	 กิโลกรัม)	 ส�าหรับวิถีการตลาดมะพร้าว  
เกษตรกรขายผลผลติให้กบัผูร้วบรวม	มส่ีวนเหล่ือมการตลาด 
ของผู้รวบรวมลูกละ	2.37	บาท	โดยผู้รวบรวมกระจายต่อไป 
ยังผู้เกี่ยวข้อง	จ�าแนกได้	3	กรณี	ได้แก่	กรณีที่	1	ผู้รวบรวม 
กระจายต่อไปยงัผูข้ายกะทสิดในตลาด	มส่ีวนเหลือ่มการตลาด 
ของผูข้ายกะทสิดลกูละ	34.65	บาท	เป็นต้นทุนการตลาดลกูละ	 
19.61	บาท	ได้รับก�าไรลูกละ	15.04	บาท	กรณีที่	2	ผู้รวบรวม 
กระจายต่อไปยังโรงงานกะทิส�าเร็จรูป	 โดยโรงงานไปรับ 
ผลผลิตจากผู้รวบรวมเอง	และกรณีที่	3	ผู้รวบรวมส่งต่อไปยัง 
ผู้ท�ามะพร้าวขาวเข้าโรงงานกะทิส�าเร็จรูป	 มีส่วนเหลื่อม 
การตลาดของผูท้�ามะพร้าวขาวลกูละ	4.48	บาท	เม่ือเปรียบเทียบ 
ทั้ง	 3	กรณี	 จะพบว่า	 การแปรรูปมะพร้าวขั้นต้นไปเป็นกะทิ	 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้เกษตรกรเพ่ิมขึ้น	 
รวมถงึมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้	(เปลอืกผวิ	กะลา	 
น�้า	 และเนื้อมะพร้าว)	 ของมะพร้าวอีกลูกละ	 15.54	 บาท	 
ในส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์	 พบว่า	 ต้นทุนส่วนใหญ่เป็น 
ต้นทุนด้านการแปรรูปและการกระจายสินค้า	 โดยต้นทุน	 
โลจิสติกส์รวมของเกษตรกรลูกละ	 0.01	 บาท	 ผู้รวบรวมลูกละ	 2.31	 บาท	 และผู้ท�ามะพร้าวขาวลูกละ	 
2.68	บาท	ส�าหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษา	ควรส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มแปรรูปขั้นต้นเป็นกะทิสด	 
หรือเนื้อมะพร้าวขาว	 รวมถึงสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มเกษตรกรในการแปรรูปสินค้าขั้นต้น	 
และสนับสนุนการท�าสัญญาซื้อขายร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงาน
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 สุกร 
	 จากการศึกษา	 พบว่า	 เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรขนาด	 100	 กิโลกรัม	 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยตัวละ	
5,549.07	บาท	หรือกิโลกรัมละ	55.49	บาท	โดยต้นทุนที่ส�าคัญ	ได้แก่	ค่าอาหาร	คิดเป็นร้อยละ	60.84	 
ของต้นทนุการผลติทัง้หมด	ราคาสกุรทีเ่กษตรกรขายได้เฉลีย่ตวัละ	5,621	บาท	หรอืกโิลกรมัละ	56.21	บาท	 
ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตัวละ	 71.93	 บาท	 หรือกิโลกรัมละ	 0.72	 บาท	 
ส�าหรับวิถีการตลาดสุกรช�าแหละ	 พบว่า	 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแบบอิสระส่วนใหญ่	 จ�าหน่ายสุกร 
ไปยังผู ้ค้าสุกรช�าแหละ	 ร้อยละ	 43.6	 รองลงมาจ�าหน่ายไปยังผู ้รวบรวมสุกรมีชีวิต	 ร้อยละ	 31.3	 
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่	(Modern	Trade)	ร้อยละ	15.1	และร้านค้าสกุรช�าแหละของเกษตรกร	ร้อยละ	10.0	 
ส�าหรับการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดแบ่งออกเป็น	 2	 กรณี	 คือ	 1)	 กรณีผู้ค้าสุกรช�าแหละที่ซ้ือ 
สุกรมีชีวิตจากผู้รวบรวม	 และ	 2)	 กรณีผู้ค้าสุกรช�าแหละที่ซื้อสุกรจากฟาร์มเกษตรกรโดยตรง	 พบว่า	 
กรณีที่	1	มีส่วนเหลื่อมการตลาดตัวละ	2,361.05	บาท	หรือกิโลกรัมละ	23.61	บาท	เป็นต้นทุนการตลาด 
ตัวละ	 1,661.48	 บาท	 หรือกิโลกรัมละ	 16.61	 บาท	 โดยผู้ที่ได้รับผลตอบแทนสุทธิมากท่ีสุด	 คือ	 
ผู้ค้าสุกรช�าแหละ	ซึ่งได้ก�าไรจากการจ�าหน่ายสุกรตัวละ	674.29	บาท	หรือกิโลกรัมละ	6.74	บาท	คิดเป็น 
ร้อยละ	 8.66	 ของราคาขายปลีก	 ส่วนกรณีที่	 2	 มีส่วนเหลื่อมการตลาดตัวละ	 2,161.05	 บาท	 
หรือกิโลกรัมละ	 21.61	บาท	 เป็นต้นทุนการตลาดตัวละ	 1,556.64	บาท	หรือกิโลกรัมละ	 15.57	บาท	 
โดยผูท้ีไ่ด้รบัผลตอบแทนมากทีส่ดุ	คอื	ผูค้้าสกุรช�าแหละ	ซึง่ได้ก�าไรจากการจ�าหน่ายสกุรตวัละ	604.41	บาท	 
หรอืกโิลกรมัละ	6.04	บาท	คดิเปน็ร้อยละ	7.77	ของราคาขายปลกี	ส�าหรบัต้นทนุโลจสิตกิส์สกุรช�าแหละ	 
พบว่า	กิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงที่สุด	คือ	กิจกรรมการฆ่าช�าแหละสุกร	มีต้นทุนตัวละ	777.08	บาท	 
เนือ่งจากการช�าแหละสกุรจะมค่ีาสญูเสยีน�า้หนกัในการช�าแหละด้วย	รองลงมา	คอื	กจิกรรมการจ�าหน่าย 
สุกรช�าแหละ	 มีต้นทุนตัวละ	 482.89	 บาท	 ส�าหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษา	 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
เป็นผู ้ที่ได้รับความเสี่ยงจากราคาสุกรมากที่สุด	 เนื่องจากมีอ�านาจในการต่อรองราคาน้อยที่สุด	 
ส่งผลให้มีโอกาสขาดทุนมากท่ีสุด	 จึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพ่ือท�าธุรกิจครบวงจร	 
เพื่อท�าให้มีโอกาสได้รับก�าไรเพิ่มข้ึน	 รวมทั้งควรมีการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
อาหารสุกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
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ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวหอมมะลิ : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืชและพืชไร่นา 
โทร. 0 2579 7554
มะพร้าว : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชอาหารและพลังงานทดแทน 
โทร. 0 2579 0611
สุกร : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง 
โทร. 0 2561 3448

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

	 ทั้ งนี้ 	 ผลการศึกษาโซ ่อุปทานสินค ้าเกษตรทั้ ง	 
3	รายการดังกล่าว	จะเป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาตัดสนิใจ 
ก�าหนดนโยบาย/มาตรการของผู้บริหาร	 เพื่อพัฒนาระบบ 
การผลิต	 และการตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 
รวมทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข ้องได ้น�าข ้อคิดเห็น	 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาไปปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด
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2.  การศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย  
 : กรณีศึกษาล�าไย 

	 การด�าเนนิงานของผูป้ระกอบการโรงคดับรรจลุ�าไย	(ล้ง)	ส่วนใหญ่อยูใ่นรปูแบบการถือหุน้ร่วมกัน 
ระหว่างผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุไทยกับต่างชาติ	 โดยเงินทุนเป็นของต่างชาติซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้ม 
ผูกขาดการรับซื้อและบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยผู้ประกอบการต่างชาติมากขึ้น	 
รวมทัง้มบีทบาทในการก�าหนดราคารบัซือ้จากเกษตรกรซ่ึงการด�าเนนิงานลักษณะนีใ้นระยะยาวจะท�าให้ 
การผลติและการตลาดของสนิค้าล�าไยไทยมคีวามเส่ียงหากความต้องการในการรับซ้ือล�าไยในอนาคตลดลง	 
ประกอบกับการเข้ามาประกอบธุรกิจร่วมทุนผลไม้แบบครบวงจรของคนต่างชาต	ิคาดว่าจะส่งผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจ	 และการด�าเนินธุรกิจผลไม้ของไทย	ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี	้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ผลกระทบจากการท�าธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีต่อล�าไยไทย	 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการ 
ส่วนเหลื่อมการตลาด	 และสัดส่วนของก�าไรตามทุนของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุที่เป็นของคนไทย	 
และต่างชาติ	 ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ	 และการจ้างงานในธุรกิจการส่งออกล�าไยของไทยตลอดจน 
ศกึษาปัญหา	อปุสรรค	ด้านกฎหมาย	กฎระเบยีบ	และมาตรการทางภาษี	ทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบการ 
และการค้าล�าไยของไทย	เพือ่เป็นข้อมลูประกอบในการก�าหนดนโยบาย	มาตรการ	ในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่เกษตรกร	รวมทั้งพัฒนาการผลิต	และการค้าสินค้าผลไม้อย่างยั่งยืนต่อไป
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	 ผลการศึกษา	พบว่า	การวเิคราะห์ส่วนเหลือ่มการตลาด 
ของการส่งออกล�าไยสด	 ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนการตลาด	 
และก�าไร	 พบว่า	 ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุภาคตะวันออก 
มส่ีวนเหลือ่มการตลาดกิโลกรมัละ	44.17	บาท	แบ่งเป็นต้นทนุ 
การตลาดกิโลกรัมละ	 25.54	 บาท	 และก�าไรกิโลกรัมละ	 
18.63	 บาท	 ส�าหรับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุภาคเหนือ 
มีส่วนเหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ	 45.07	 บาท	 แบ่งเป็น	 
ต้นทนุการตลาดกโิลกรัมละ	26.57	บาท	และก�าไรกโิลกรัมละ	 
18.50	บาท	ส่วนผูป้ระกอบการแปรรปูล�าไยอบแห้งทัง้เปลอืก	 
พบว่า	 มีส่วนเหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ	 105.78	 บาท	 
แบ่งเป็น	ต้นทุนการตลาดกิโลกรัมละ	29.28	บาท	และก�าไร 
กิโลกรัมละ	 76.50	 บาท	 ทั้งนี้	 เมื่อน�ามาวิเคราะห์ผลก�าไร 
ในการส่งออกล�าไยท้ังหมด	 พบว่า	 การส่งออกล�าไยสด 
ภาคตะวันออกมีก�าไร	 8,871	 ล้านบาท	 การส่งออกล�าไยสด 
ภาคเหนอืมกี�าไร	2,402	ล้านบาท	และการส่งออกล�าไยอบแห้ง 
ท้ังเปลือกภาคเหนือมีก�าไร	 5,691	 ล้านบาท	 ท�าให้ภาพรวม 
ในการประกอบธุรกจิส่งออกล�าไยสด	และล�าไยอบแห้งทัง้เปลอืก 
มีก�าไรทั้งสิ้น		16,964	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	52	ของมูลค่า 
การส่งออกล�าไยสดและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
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	 เมือ่พจิารณาส่วนแบ่งของผลก�าไรทัง้หมดตามสดัส่วนทนุในการส่งออกล�าไยของผูป้ระกอบการไทย	 
และผู้ประกอบการต่างชาติ	 พบว่า	 หากผู้ประกอบการมีสัดส่วนทุนในการประกอบธุรกิจมากเท่าไร	 
ยิ่งท�าให้มีส่วนแบ่งของก�าไรในการส่งออกมากเท่านั้น	 ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนทุนโดยส่วนใหญ่เป็นของ 
ชาวต่างชาติ	 เน่ืองจากมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ	 ดังนั้น	 ผลก�าไรส่วนใหญ่จึงเป็น
ของผู้ประกอบการต่างชาติ	ขณะที่ผู้ประกอบการไทยบางรายที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน	ไม่สามารถแข่งขัน 
ในธรุกิจดังกล่าวน้ีได้	จงึต้องออกจากธรุกิจ	หรอืปรบัเปล่ียนบทบาทหน้าทีไ่ปรบัจ้างบรรจ	ุ(Packing)	ล�าไย 
เพื่อการส่งออกแทน	 เมื่อพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจ้างงาน	 พบว่า	 การด�าเนินกิจกรรม 
ในการส่งออกล�าไยส่วนใหญ่ใช้แรงงานต่างด้าวประมาณร้อยละ	90	และแรงงานไทยประมาณร้อยละ	10	 
เนื่องจากแรงงานไทยมีการเคลื่อนย้ายไปท�างานในนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น	 เพราะได้รับค่าตอบแทน 
ที่สูงกว่า	ดังนั้น	เมื่อคิดมูลค่าการจ้างงานทั้งสิ้น	พบว่ามีมูลค่า		3,803	ล้านบาทต่อปี	โดยแบ่งเป็นค่าจ้าง 
แรงงานไทย	313	ล้านบาทต่อป	ีหรือประมาณร้อยละ	8	ของค่าจ้างแรงงานทั้งหมด	และค่าจ้างแรงงาน 
ต่างด้าว		3,490	ล้านบาทต่อปี	คิดเป็นร้อยละ	92	ของค่าจ้างแรงงานทั้งหมด	
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	 ส�าหรบัผลการศกึษาด้านกฎหมาย	กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องในการประกอบธรุกจิล�าไยประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติ	 4	 ฉบับ	 ได้แก่	 1)	 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 
มีบทบาทในการก�าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย	 
ซึ่งมีการก�าหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของของนิติบุคคลและประเภทธุรกิจท่ีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว 
ประกอบกิจการ	 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการชาวไทย	 2)	 พระราชบัญญัติ 
การแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	 2560	 มีบทบาทในการควบคุมการค้าให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกัน 
การมีอ�านาจเหนือตลาด	 3)	 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม	 พ.ศ.	 2540	 มีบทบาท 
ในการคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายท่ีจะเสียเปรียบจากข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	 โดยให้ข้อตกลงในสัญญา 
มีสภาพบังคับที่เป็นธรรมและพอสมควรตามกรณี	 เช่น	 หากในสัญญาระบุไว้ว่าล้งก�าหนดให้ชาวสวน 
ห้ามขายล�าไยให้กับล้งรายอ่ืน	 หากผิดสัญญาจะต้องเสียค่าปรับและดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด 
หรือสูงเกินจริงในอัตราร้อยละ	 5	 ต่อเดือนหรือคิดเป็นร้อยละ	 60	 ต่อปี	 ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีการปรับ 
ข้อตกลงหรือให้ชาวสวนเสียค่าปรับและดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด	และ	4)	ประมวลรัษฎากร 
ใช้ในการค�านวณภาษีจากผู้ประกอบกิจการหรือมีเงินได้จากประเทศไทย	 โดยนิติบุคคลต่างด้าวจะต้อง 
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก�าไรสุทธิในอัตราร้อยละ	 30	 รวมทั้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ	 7	 
และหากมีการจ�าหน่ายเงินก�าไรออกไปจากประเทศไทยแล้ว	จะต้องเสียภาษีอีกร้อยละ	10	ของเงินก�าไร 
ที่จ�าหน่ายออกไปอีกด้วยในกรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย	 แต่มีเงินได ้
ที่รับจากประเทศไทย	 จะต้องหักภาษี	 ณ	 ท่ีจ่ายร้อยละ	 10	 –	 15	 เพื่อน�าส่งกรมสรรพากรต่อไป	 
ซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ สามารถช่วยในการควบคุมให้ผู้ประกอบการด�าเนินการธุรกิจอย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมายได้ในระดบัหนึง่	แต่อย่างไรก็ตาม	ยงัมผีูป้ระกอบการ 
อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในพระราชบัญญัต	ิ 
ซึ่ งอาจจะต ้องท�าการศึกษาแนวทางการแก ้ไขป ัญหา 
ในระยะต่อไป
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 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา	 พบว่า	 การประกอบธุรกิจล�าไยได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
และการจ้างงาน	โดยมีก�าไรในการส่งออกค่อนข้างมาก	และก�าไรส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติ	ประกอบกับ 
ผู้บริโภคชาวจีนมีความเชื่อว่าล�าไยเป็นผลไม้ดวงตามังกร	 เมื่อบริโภคแล้วจะโชคดี	 เจริญรุ ่งเรือง	 
จึงดึงดูดให้ผู ้ประกอบการต่างชาติโดยเฉพาะผู้ประกอบการจีนเข้ามาลงทุนในธุรกิจส่งออกล�าไย 
มากขึ้นเร่ือยๆ	 ดังนั้นเกษตรกรควรเน้นการผลิตล�าไยคุณภาพ	 และขายล�าไยเมื่อเห็นผลผลิตแล้วแทน 
การขายใบ	 เพื่อสร้างอ�านาจต่อรองด้านราคา	 และลดปัญหาการผิดสัญญากับล้ง	 ภาครัฐควรสนับสนุน 
ให้มีการน�าสัญญากลางมาใช้	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย	 รวมถึงการสนับสนุน 
เงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการไทยในการด�าเนินธุรกิจล�าไย	 เพื่อลดการผูกขาดของล้งต่างชาต	ิ 
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการวางแผนด้านแรงงานไทย	 
และแรงงานต่างด้าว	 เพื่อให้เกิดความสมดุลของแรงงานและให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้	 รวมทั้ง 
มีความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจ	 โดยควรมีกฎหมาย 
ที่ใช้ควบคุมการประกอบธุรกิจผลไม้ที่เป็นตัวแทนอ�าพราง	(Nominee)	กับชาวต่างชาติ	

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน 
และส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0 2579 0612

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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3. การศึกษา การผลิต การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียน 
 และมังคุดอินทรีย์ ในตลาดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 (EEC)

	 การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 -	 2564	อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
ภาคประชาสังคม	 ภาคการศึกษา	 เกษตรกรและผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค	 เพื่อเพ่ิมพื้นที่และจ�านวน 
เกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรีย์	 เพิ่มสัดส่วนตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ	 รวมทั้งยกระดับกลุ่ม 
เกษตรอินทรย์ีวิถพีืน้บ้านน�าไปสูก่ารพฒันาเกษตรอนิทรย์ีระดบัประเทศ	ส�าหรบัการขบัเคลือ่นการพฒันา 
เกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออก	 (จังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 ตราด)	 ในระยะแรก	 ได้ด�าเนินการ 
ตามแนวทางการพัฒนา	“ตลาดน�าการผลิต”	ครอบคลุมพื้นที่	“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 
หรือที่เรียกว่า	EEC”	ประกอบด้วย	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง	 โดยเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ 
และใกล้แหล่งผลิต	 เนื่องจากต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถเช่ือมโยง 
ไปยังประเทศต่าง	 ๆ	 ประกอบกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก	 คาดว่าจะท�าให้มูลค่า 
สนิค้าเกษตรอินทรย์ีมกีารขยายตวัมากยิง่ขึน้	ซึง่ในปัจจบุนัเกษตรกรผูผ้ลติผลไม้อนิทรย์ีในภาคตะวันออก	 
ได้รับการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีโดยกรมวชิาการเกษตรในพืน้ทีป่ระมาณ	1,400	ไร่	อย่างไรกต็าม	 
การผลิตผลไม้อินทรีย์ต้องอาศัยความละเอียดและความประณีต	 ท�าให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด 
ไม่ต่อเนื่อง	 และคุณภาพผลผลิตบางส่วนอาจไม่ตรงตามความต้องการของผู ้บริโภค	 ประกอบกับ	 
มีเกษตรกรรายใหม่ท่ีสนใจจะท�าการผลิตผลไม้อินทรีย์	 แต่ขาดข้อมูลต้นทุนการผลิตในการตัดสินใจ 
ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์	จึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิตผลไม้อินทรีย	์
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	 ปีงบประมาณ	2561	ส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร	 จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิต	 
การตลาด	 และพฤติกรรมผู ้บริโภคทุเรียนและ 
มังคุดอินทรีย์ในตลาดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก	 (EEC)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของการผลิตทุเรียนและ 
มังคุดอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนของภาคตะวันออก	 
ศึกษาต้นทุนการตลาด	 ส่วนเหลื่อมการตลาด	 
และวิ ถี ตลาดทุ เ รี ยนและมั งคุ ดอินทรี ย ์ ใน	 
ภาคตะวนัออก	รวมทัง้ศกึษาพฤติกรรมผูบ้รโิภคทเุรียนและมังคดุอนิทรีย์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	
 ผลการศึกษาด้านการผลิต	 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทุเรียนอินทรีย ์
ในระยะปรับเปลี่ยน	 18	 เดือนของเกษตรกรพื้นท่ี	 3	 จังหวัดในภาคตะวันออก	 พบว่า	 จังหวัดจันทบุรี 
มีต้นทุนสูงที่สุดเฉลี่ย	 20,807.07	 บาทต่อไร่	 รองลงมา	 จังหวัดตราด	 20,365.96	 บาทต่อไร	่ 
และจังหวัดระยอง	 17,590.60	 บาทต่อไร่	 โดยจังหวัดจันทบุรีมีผลตอบแทนสุทธิสูงท่ีสุดเฉล่ีย	 
63,513.24	บาทต่อไร่	รองลงมาจงัหวัดระยอง	41,950.32	บาทต่อไร่	และจังหวดัตราด	21,927.13	บาทต่อไร่	 
ส่วนต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมังคุดอินทรีย์	 พบว่า	 จังหวัดตราดมีต ้นทุนสูงที่สุดเฉลี่ย	 
25,017.40	บาทต่อไร่	รองลงมา	จงัหวดัจนัทบุร	ี19,282.22	บาทต่อไร่	และจงัหวดัระยอง	15,661.01	บาทต่อไร่	 
โดยจังหวัดตราดมีผลตอบแทนสุทธิสูงที่สุดเฉลี่ย	 33,752.30	 บาทต่อไร่	 รองลงมา	 จังหวัดจันทบุรี	 
22,544.55	บาทต่อไร่	และจงัหวัดระยอง	4,444.62	บาทต่อไร่	ทัง้นี	้เหตผุลทีจ่งัหวดัระยองมผีลตอบแทนสทุธ ิ
น้อยกว่าจังหวัดอื่น	 เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดอินทรีย์อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนปีแรก	 เป็นรายย่อย 
กระจายตัว	ยังไม่มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ท�าให้ขาดความรู้ด้านเทคนิค 
การชักน�าการออกผลมังคุด	ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต�่า	
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 ผลการศกึษาด้านการตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
ผลไม้อินทรีย ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 พบว่า	 
ด้านวิถีการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และผลิตภัณฑ์	เกษตรกร 
ผู ้ผลิตทุเรียนอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางร้อยละ	 37.64	 ส่วนวิถีการตลาด 
ของมงัคุดอนิทรย์ีและผลติภณัฑ์	เกษตรกรผูผ้ลติมังคดุอนิทรีย์ส่วนใหญ่ขายให้ผู้ประกอบการน�าไปแปรรูป 
มังคุดร้อยละ	 29.40	 ส�าหรับต้นทุนและผลตอบแทนการตลาดของทุเรียนอินทรีย์และมังคุดอินทรีย์ 
กรณีขายแบบออนไลน์ในตลาดดิจิทัล	 พบว่า	 ทุเรียนอินทรีย์มีต้นทุนการตลาดร้อยละ	 31.12	 และมี 
ผลตอบแทนการตลาดของทเุรียนอนิทรย์ีร้อยละ	7.83	ของราคาขายปลกีทเุรยีนอนิทรย์ีในตลาดออนไลน์ 
ภายในประเทศ	 ส่วนมังคุดอินทรีย์มีต้นทุนการตลาดร้อยละ	 33.92	 และมีผลตอบแทนการตลาดของ 
มังคุดอินทรีย์ร ้อยละ	 17.60	 ของราคาขายปลีกมังคุดอินทรีย์ในตลาดออนไลน์ภายในประเทศ	 
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือผลไม้อินทรีย ์
เพราะค�านงึถงึความปลอดภยัต่อสขุภาพ	และเหตผุลทีไ่ม่เลือกซ้ือผลไม้อนิทรีย์เพราะแหล่งจ�าหน่ายมน้ีอย 
หรือหาซื้อได้ยาก	 ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ผลไม้อินทรีย์	 ผู้บริโภคมีการศึกษาข้อมูลผลไม้อินทรีย์ก่อนตัดสินใจซื้อ	 โดยรับรู้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต	 
ส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
ประเทศไทย	 หรือตรา	 Organic	 Thailand	 ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซ้ือท่ีมีบรรจุภัณฑ์และฉลากอธิบาย	 
รวมทั้งนิยมเลือกซื้อผลไม้อินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง	และยอมรับระดับราคาผลไม้อินทรีย์สูงกว่าราคา 
ผลไม้ทั่วไปได้ร้อยละ	10	–	ร้อยละ	19	โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อทุเรียนอินทรีย์ครั้งละ	3	กิโลกรัม 
และเลอืกซือ้มงัคดุอนิทรย์ีครัง้ละ	2	กโิลกรมั	ซึง่ปรมิาณการซ้ือต่อคร้ังผู้ผลิตสามารถน�าไปออกแบบปริมาณ 
บรรจภุณัฑ์	ให้เหมาะสมตรงความต้องการของผูบ้รโิภคได้	เมือ่พิจารณาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
หรอืหลกั	4	P	(ผลติภณัฑ์	ราคา	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	และการส่งเสรมิการตลาด)	พบว่า	ปัจจยัทีผู่บ้รโิภค 
ให้ความส�าคญัในระดบัมาก	ได้แก่	ด้านผลติภัณฑ์	ผลไม้อนิทรย์ีต้องมคีณุภาพ	มฉีลากหรอืตรารบัรองสนิค้า 
ที่ได้มาตรฐาน	ด้านการส่งเสริมการตลาด	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	ณ	จุดจ�าหน่าย	และด้านราคา	 
ควรแสดงป้ายราคาจ�าหน่ายทีช่ดัเจน	ส�าหรบัด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ให้ความส�าคญัระดับปานกลาง	 
โดยเห็นว่าควรวางจ�าหน่ายสินค้าในร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ	

รายงานประจ�าปี 2561
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร96



ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี  
โทร. 0 3835 1398

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

	 ทั้งนี้ 	 ผลการศึกษาจะเป ็นประโยชน์ในการให ้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานพัฒนา 
ผลไม้อินทรีย์ของประเทศไทย	 โดยมีข้อเสนอแนะสําหรับ 
ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการผลไม้อนิทรย์ี คอื	ควรให้ความส�าคญั 
ในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้าน	 และปรับตัว 
สอดรับกับความต้องการของตลาดดิจิทัล	 ข้อเสนอแนะ 
สําหรับภาครัฐ	 ควรสร้างมาตรการจูงใจสนับสนุนการลงทุน 
การผลติผลไม้อนิทรย์ีในระยะปรบัเปลีย่นของเกษตรกรรายใหม่	 
ส่งเสรมิให้เกษตรกรมคีวามรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของ 
การจ�าหน่ายผลไม้อนิทรย์ี	สูผู่บ้รโิภคผ่านตลาดดจิิทลัควรสร้าง 
รูปแบบหุ้นส่วนประชารัฐ	 สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์รวบรวม 
และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการรองรับการค้าแบบ 
ออนไลน์หรอืระบบ	E-Commerce	รวมท้ังรณรงค์ให้ผูบ้รโิภค 
ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหาร
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4. การศึกษาต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าว 
 แบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาการปรบัโครงสร้างการผลติสนิค้าเกษตร	 
ในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 เพื่อการลดต้นทุนการผลิต	 เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย	 การพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด	และการรวมกลุม่การผลิต	โดยการส่งเสรมิการเกษตร 
ในรูปแบบแปลงใหญ่ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงาน	 ซ่ึงการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบ 
แปลงใหญ่ได้เน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการบริหารจัดการร่วมกัน	 เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการแข่งขัน	 ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต	 รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี 
และปัจจัยการผลิต	 อย่างไรก็ตาม	 ยังไม่มีรายงานผลการวิจัยที่ระบุถึงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต	 
และประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตสินค้าในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 
และนอกพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	
	 ในปีงบประมาณ	2561	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรจงึได้ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่ง	“ต้นทนุการผลติ	 
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่	 กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางตอนบน	 2”	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต	 ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าว 
ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และนอกพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ	่รวมทั้งศึกษา 
ประสิทธิภาพต่อขนาดของการผลิต	 โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 และเกษตรกรนอกพ้ืนที่แปลงใหญ่ท่ีใกล้เคียง 
กับพื้นที่โครงการฯ
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 ผลการศึกษาต้นทุนการผลิต	 พบว่า	 
จากการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวของ 
เกษตรกรในพืน้ทีส่่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 
และนอกพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 
ปีเพาะปลกู	2560	เกษตรกรทีอ่ยู่ในพืน้ทีแ่ปลงใหญ่ 
มีต้นทุนการผลิตท่ีต�่ากว่าเกษตรกรนอกพื้นที่ 
แปลงใหญ่	393.38	บาทต่อไร่	โดยมต้ีนทนุการผลติ 
เฉลี่ย	 4,083.29	 บาทต่อไร่	 ขณะที่เกษตรกร 
นอกพื้นที่แปลงใหญ่	 มีต ้นทุนการผลิตเฉล่ีย	 
4,476.67	บาทต่อไร่	เมื่อพิจารณาผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีผลตอบแทนสุทธ ิ
เฉลี่ยสูงกว่าเกษตรกรนอกพื้นที่แปลงใหญ่	 1,673.63	 บาทต่อไร่	 โดยมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 
2,069.34	บาทต่อไร่	เมือ่เทยีบกบัเกษตรกรนอกพืน้ทีแ่ปลงใหญ่	มผีลตอบแทนสุทธเิฉลีย่	395.71	บาทต่อไร่	 
เนื่องจากเกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญ่มีผลผลิตต่อไร่	 และขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าเกษตรกร 
นอกพื้นที่แปลงใหญ่	 ซึ่งเป็นผลจากการด�าเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 
ด้านการส่งเสริมการผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 รวมทั้งด้านการเชื่อมโยงตลาดโดยมีบันทึกข้อตกลง 
ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ	
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 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าว	พบว่า	เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ ่
มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวเฉลี่ย	 เท่ากับ	 0.802	 ซึ่งหมายความว่า	 เมื่อเทียบกับผู้ผลิต 
ท่ีดีสุดในกลุ่มแล้ว	 หากเกษตรกรต้องการผลผลิตในปริมาณเท่าเดิม	 ควรปรับลดการใช้ปัจจัยการผลิต 
ร้อยละ	 19.80	 ส่วนเกษตรกรนอกพื้นท่ีแปลงใหญ่	 มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวเฉลี่ย	 
เท่ากับ	 0.702	 ซึ่งหมายความว่า	 เมื่อเทียบกับผู้ผลิตที่ดีสุดในกลุ่มแล้ว	 หากเกษตรกรต้องการผลผลิต 
ในปริมาณเท่าเดิม	ควรปรับลดการใช้ปัจจัยการผลิตร้อยละ	29.80	เมื่อพิจารณาถึงส่วนเกินของปริมาณ 
การใช้ปัจจัยการผลิต	พบว่า	เกษตรกรทั้งในพื้นที่แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่	ยังมีส่วนเกินปัจจัย 
การผลติด้านเมล็ดพันธุ	์ปุย๋เคม	ีสารเคมป้ีองกันก�าจดัวชัพชืและศตัรพูชื	และแรงงานเคร่ืองจกัร	ซึง่เกษตรกร 
ในพื้นที่แปลงใหญ่	มีส่วนเกินปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ยเคมีมากที่สุด	เท่ากับ	0.966	กิโลกรัมต่อไร่	รองลงมา	 
ด้านสารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืชและศัตรูพืช	 เท่ากับ	 0.390	 กิโลกรัมต่อไร่	 ด้านเมล็ดพันธุ์	 เท่ากับ	 
0.168	กิโลกรัมต่อไร่	และด้านแรงงานเครื่องจักร	เท่ากับ	0.011	วันต่อไร่	เกษตรกรนอกพื้นที่แปลงใหญ่ 
มีส่วนเกินปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ยเคมีมากที่สุด	 เท่ากับ	 4.814	 กิโลกรัมต่อไร่	 รองลงมา	 ด้านเมล็ดพันธุ	์ 
เท่ากับ	0.199	กิโลกรัมต่อไร่	ด้านสารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืชและศัตรูพืช	เท่ากับ	0.010	กิโลกรัมต่อไร่	 
และด้านแรงงานเครื่องจักร	 เท่ากับ	 0.006	 วันต่อไร่	 ส�าหรับผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อขนาด	 
ซ่ึงแสดงถึงการเปล่ียนแปลงขนาดการผลิตของหน่วยผลิต	 ให้อยู ่ในระดับการผลิตที่เหมาะสม	 
พบว่า	 เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่	 ร้อยละ	 71.25	 อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตเพิ่มขึ้น	 
หมายถึงเกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิตน้อยเกินไป	 จึงควรเพิ่มการใช้ปัจจัยการผลิต	 เช่น	 การขยาย 
พื้นที่ปลูก	 เป็นต้น	 เพื่อให้มีระดับการผลิตท่ีเหมาะสม	 เกษตรกรร้อยละ	 16.25	 อยู่ในช่วงผลตอบแทน 
ต่อขนาดการผลิตคงท่ี	 หมายความว่า	 เกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิตและมีระดับการผลิตที่เหมาะสม	 
และเกษตรกรร้อยละ	 12.50	 อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตลดลง	หมายความว่า	 เกษตรกร 
มีการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป	 ควรลดปัจจัยการผลิตลงเพ่ือให้มีระดับการผลิตที่เหมาะสม	 
ส�าหรบัเกษตรกรนอกพืน้ทีแ่ปลงใหญ่	พบว่า	ร้อยละ	51.90	อยูใ่นช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลติเพ่ิมขึน้	 
เกษตรกรร้อยละ	 37.97	 อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตลดลง	 และเกษตรกรร้อยละ	 10.13	 
อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงที่	
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	 ทั้งนี้ 	 ผลการศึกษาจะเป ็นประโยชน์ในการให ้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 เพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน 
ด้านส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่	เพือ่ลดต้นทนุการผลติ 
และยกระดบัประสทิธภิาพการผลติ	โดยภาครฐัควรสนบัสนุน 
นโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง	 
ด�าเนินการถ่ายทอดความรู ้ด ้านการใช ้ป ัจจัยการผลิต 
ให ้เหมาะสมตามหลักวิชาการ	 การใช ้เทคโนโลยีและ 
เครื่องจักรกล	 รวมถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเพิ่ม 
ขนาดการผลติ	ซึง่จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร	และเพิม่ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนวิจัยและประเมินผล
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท 
โทร. 0 5640 5005 และ 0 5640 5007

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรต่างประเทศ ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�าท่าทีการเจรจา  
รวมทั้งเป็นผู ้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมในเวที 
ระหว่างประเทศในระดับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายภาคเกษตร ข้อตกลง 
และเงื่อนไขด้านการค้าสินค้าและการลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิภาคอากาศด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร และความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การ 
ระหว่างประเทศ และในปี 2561 มีการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
ระหว่างประเทศ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ
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1. การประชมุคณะกรรมการความมัน่คงอาหารโลก ครัง้ที ่45 ณ กรงุโรม

	 การประชมุคณะกรรมการความมัน่คงอาหารโลก	(Committee	on	World	Food	Security:	CFS)	 
เป็นเวทีการประชุมนานาชาติด้านความมั่นคงด้านอาหารของโลก	 เพื่อติดตามสถานการณ์	 นโยบาย	 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิก	 ตลอดจนจัดท�าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายแบบสมัครใจ	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ให้เป็นผูแ้ทนไทยในการเข้าร่วมประชมุ	CFS	เป็นประจ�าทกุปี	ณ	ส�านกังานใหญ่องค์การอาหาร 
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations:	FAO)	 
กรุงโรม	 สาธารณรัฐอิตาลี	 ซึ่งก่อนการเดินทางไปประชุม	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดประชุม 
เพื่อก�าหนดท่าทีไทย	 และพิจารณาเอกสารเพื่อใช้ในการร่วมหารือหรืออภิปรายในการประชุม	 CFS	 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ส�าหรับการประชุม	CFS	ครั้งที่	45	เมื่อวันที่	15	–	19	ตุลาคม	2561	ได้มีการอภิปรายและหารือ 
ในประเดน็ต่าง	ๆ 	อาทิ	สถานการณ์ความมัน่คงด้านอาหารและโภชนาการของโลก	ปี	2561	ประเด็นส�าคญั 
และอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ	 การเตรียมการจัดท�าแนวปฏิบัติ 
โดยสมัครใจว่าด้วยระบบอาหารและโภชนาการ	 การน�าเสนอรายงานเรื่องความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนเพือ่สนบัสนนุเงนิทนุและพัฒนาความมัน่คงอาหารและโภชนาการ	เป็นต้น	 
โดย	 FAO	 ได้เน้นย�้าถึงการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการด้านโภชนาการ	 การเพ่ิมบทบาทของสตรี 
ในชนบท	และการด�าเนนิงานด้านเกษตรกรรมแบบครอบครวั	ซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็นในการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับความมั่นคงอาหารและโภชนาการ	นอกจากนี้	 โครงการอาหารโลก	(World	Food	Programme:	 
WFP)	 ได้ระบุว่า	 ความขัดแย้งท�าให้เกิดความอดอยากหิวโหย	 ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได	้ 
และเรยีกร้องให้มกีารพฒันาด้านมนษุยธรรมควบคูไ่ปด้วย	และกองทนุระหว่างประเทศเพือ่พฒันาเกษตรกรรม	 
(International	Fund	for	Agricultural	Development:	IFAD)	ได้กล่าวถึงความจ�าเป็นในการพัฒนา 
ระบบอาหารให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	ความส�าคญัของการใช้เทคโนโลยใีนภาคเกษตร	เช่น	การเกษตรแม่นย�า	 
(Precision	 Agriculture)	 รวมทั้งให้ความส�าคัญกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ	 โดยมุ่งเน้นไปท่ี 
การผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตลอดห่วงโซ่คุณค่าและบทบาทของเกษตรกรรายย่อย
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	 โอกาสเดียวกันนี้	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในท่ีประชุม 
เกี่ยวกับรายงาน	 เรื่อง	 “ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพ่ือสนับสนุนเงินทุน 
และพัฒนาความมั่นคงอาหารและโภชนาการ”	 โดยเน้นย�้าความส�าคัญของการด�าเนินความร่วมมือ 
ระหว่างผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการส่งเสรมิความมัน่คงอาหารและโภชนาการ	และแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ในการด�าเนินนโยบายประชารัฐภาคเกษตร	 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 
เอกชน	และเกษตรกร	(Public-Private	Partnership)	ในการลดต้นทนุ	เพ่ิมผลผลติ	โดยใช้ความก้าวหน้า 
ของภาคเอกชนในการบริการจัดการ	พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	รวมถึงการตลาดในภาคการเกษตร 
อย่างยั่งยืน
	 การเข้าร่วมประชุม	 CFS	 เป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก	 ซ่ึงจะช่วยสร้าง 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ	 และเป็นการติดตาม 
ความเคลือ่นไหวของเวทีโลกในประเดน็ต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการเกษตรและอาหาร	รวมถงึความมัน่คงอาหาร	 
เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถด�าเนินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที	 
อกีทัง้	ประเทศไทยยงัสามารถน�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาปรบัใช้ในการวางแผนยทุธศาสตร์ความมัน่คง 
ด้านอาหารและที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคได้

ส่วนองค์กรและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
โทร. 0 2579 5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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2. การลงนามพิธีสารฯ สนับสนุนกองทุนส�ารองข้าวฉุกเฉิน 
 เพื่อความมั่นคงอาหารอาเซียนบวกสาม

	 องค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	 (ASEAN	 Plus	 Three	 Emergency	 Rice	 
Reserve:	APTERR)	เป็น	“กลไกถาวรระหว่างประเทศภาค”ี	ซ่ึงเกดิจากความร่วมมอืระดับภมิูภาคบนพ้ืนฐาน 
มนุษยธรรมในการจัดตั้งระบบส�ารองข้าวไว้ส�าหรับช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมาชิก 
ด้วยกันเอง	 ในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	 ซ่ึงเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
ในภาวะไม่ปกติให้กับภูมิภาค	 โดยไม่กระทบต่อการค้าข้าวในตลาดปกติ	 ซึ่งประเทศไทยโดยส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรมีบทบาทในการเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดต้ังส�านักเลขานุการ	 APTERR	 
โดยสนับสนุนสถานที่ท�าการ	ณ	 อาคารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 และส่งเจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรไปช่วยปฏิบัติงาน	ณ	ส�านักเลขานุการฯ	

	 ก า รด� า เ นิ น ง านของ 	 APTERR 	 มี 
ความสอดคล้องกับ	 FAO	 ซึ่งเป็นองค์การระหว่าง 
ประเทศที่ ให ้ความส�าคัญกับการด�าเนินงาน 
เ รื่ อ งความมั่ นคงด ้ านอาหารมาโดยตลอด	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 “ความมั่นคงด้านอาหาร 
ในภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน”	ซึ่งที่ผ่านมา	แม้ว่า	FAO	 
จะมีการด�าเนินการช ่วยเหลือในระดับสากล	 
โดยผ่านทาง	World	Food	Program	แต่กต็ระหนกั 
ถงึข้อจ�ากัดในการให้ความช่วยเหลอื	โดยได้เน้นย�า้ให้แต่ละภมูภิาคให้ความส�าคญักบักลไกการด�าเนนิงาน 
เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในระดับภูมิภาค	 ซึ่ง	 APTERR	 สามารถเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อใช้ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ภูมิภาคอื่นๆ	ได้อีกด้วย
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	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของ	 APTERR	 ได้เสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 (นายลักษณ์	 วจนานวัช)	 เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ	 2	 
ของความตกลง	 APTERR	 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 คร้ังที่	 18	ณ	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 
เม่ือวันท่ี	 12	 ตุลาคม	 2561	 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ 
ให้กับกองทุน	 APTERR	 ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก	 9	 ประเทศ	 และสาธารณรัฐประชาชนจีน	 
ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักเลขานุการ	 APTERR	 ต่อไปอีก	 5	 ปี	 
(พ.ศ.	 2561	 -	 2565)	 ในวงเงินรวม	 1,495,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 (299,000	 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี)	 
ซึ่งประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนเงินทุนด�าเนินงานปีละ	 8,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 รวมเป็นเงิน	 
40,000	ดอลลาร์สหรัฐ	หรือประมาณ	1.31	ล้านบาท
	 การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามลงนามพิธีสารฯ	 จะเป็น 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารในระดับภูมิภาค	และสนับสนุนให้ส�านักเลขานุการฯ	 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม 
รวมทั้งประเทศไทยในการมีระบบส�ารองข้าวไว้ในยามฉุกเฉิน	 เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารในกรณี 
เกดิภยัพบัิตร้ิายแรง	รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม	ช่วยบรรเทาความยากจนในประเทศสมาชิก 
อาเซียนบวกสาม	และก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวต่อไป

ส่วนประสานงานส�ารองข้าวฉุกเฉิน
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
โทร. 0 2579 5832

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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3. การประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตร ครั้งที่ 26 

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยประสานงานหลักด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร	 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตร	 ครั้งที่	 26 
	(The	26th	Session	of	the	Committee	on	Agriculture:	COAG)	ระหว่างวันที่	1	–	5	ตุลาคม	2561	 
ณ	ส�านักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization	 
of	the	United	Nations:	FAO)	กรงุโรม	สาธารณรฐัอติาลี	เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิก	 FAO	 และองค์กรระหว่างประเทศ	 รวมถึงการด�าเนินงานด้านอื่นๆ	 
เพื่อให้ภาคเกษตรมีส่วนร่วมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	อาทิ	การจัดการทรัพยากรดินและน�า้ 
เพือ่ให้สามารถผลติอาหารได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	แนวทางการปรับเปลีย่นระบบการผลิตอาหาร 
และการเกษตร	เป็นต้น	มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�านวน	111	ประเทศ	องค์กรระหว่างประเทศ	 
9	องค์กร	และองค์กรเอกชน	16	องค์กร	โดยแนวคิด	(Theme)	ของการประชุมครั้งนี้	ได้แก่	นวัตกรรม 
เพ่ือการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน	 (Innovations	 for	 sustainable	 food	 and	 agriculture)	 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 ขององค์การ 
สหประชาชาติ
	 ผลการประชมุ	COAG	ครัง้ที	่26	ในประเด็น 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 ภายใต้แนวคิดการขับเคล่ือน 
การปรับเปลี่ยนของโลกเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน	 
(Implementing	 the	 FAO	 Climate	 Change	 
Strategy:	driving	a	global	transformation	to	 
sustainable	 agriculture)	 คือ	 ประเทศสมาชิก 
รับทราบความคบืหน้าการด�าเนนิการและการจดัสรร 
งบประมาณตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของ	 FAO	 โดยมีข้อเรียกร้องให้	 
FAO	ด�าเนินการ	ดังนี้	1)	สนับสนุนประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมโยงแผนงานด้านการปรับตัว	 
(Adaptation)	และการลดก๊าซเรือนกระจก	 (Mitigation)	 ในแผนพัฒนาการเกษตร	อาหาร	และการใช ้
ที่ดินของประเทศ	โดยค�านึงถึงความสามารถ	ล�าดับความส�าคัญ	และความต้องการของประเทศเป็นหลัก	 
2)	 ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ ์พืชที่ยังไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์	 3)	 ส่งเสริมและ 
ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปรับเปลี่ยนและบูรณาการการด�าเนินการทางการเกษตร 
อย่างย่ังยืน	 ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การเกษตรแบบเท่าทันภูมิอากาศ	 
(Climate	 Smart	 Agriculture:	 CSA)	 ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพและรายได้ให้เกษตรกร	 เพ่ิมความสามารถ 
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และ	 
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4)	ส่งเสริมและสนับสนุนการหารือในระดับประเทศ	ภูมิภาค	 
และระหว่างประเทศ	 เพื่อน�าข้อตกลงจากความร่วมมือ 
ด้านเกษตรโคโรนเีวีย	(Koronivia	Joint	Work	on	Agriculture)	 
ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มผู้เจรจาในประเด็นด้านการเกษตร 
ภายใต้กรอบอนสุญัญาสหประชาชาต	ิว่าด้วยการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศ	(UnitedNations	Framework	Convention	 
on	Climate	Change:	UNFCCC)	ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม	
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กล่าวถ้อยแถลง 
ต่อทีป่ระชมุโดยกล่าวถึงพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 
ท่ีทรงมีพระราชด�าริในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งถือเป็น 
หนึ่งในโครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ม ี
ความความคล้ายคลงึและสอดคล้องกบัหลกัการท�าการเกษตร 
แบบเท่าทันภูมิอากาศของ	 FAO	 ที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืน 
และความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน	 ชุมชน	 และประเทศ	 ตัวอย่างการท�าการเกษตรแบบเท่าทัน 
ภมูอิากาศทีน่�ามาปฏิบัต	ิเช่น	การท�าเกษตรแบบผสมผสาน	การปลกูข้าวแบบเปียกสลบัแห้ง	และการเกษตร 
แบบแม่นย�า	 ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถช่วยลดความเส่ียงจากผลกระทบทางลบจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศได้	นอกจากนัน้	ได้กล่าวขอบคณุ	FAO	ท่ีเป็นเจ้าภาพจัดเวทีหารือความร่วมมือด้านเกษตร 
โคโรนีเวียเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้เตรียมข้อเสนอส�าหรับยื่นต่อส�านักเลขาธิการ	 UNFCCC	 ซึ่งถือว่า 
เป ็นจุดเริ่มต ้นที่ดีส�าหรับการท�างานร่วมกันของประเทศสมาชิกในประเด็นการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร	 และ	 FAO	 จะมีบทบาทส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก 
ในการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในภาคเกษตรทีม่คีวามสอดคล้องกบัการด�าเนนิงาน 
ด้านความมั่นคงทางอาหาร	
	 ผลจากการเข้าร่วมประชมุ	COAG	ในครัง้นี	้ช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังานเศรษฐกิจ 
การเกษตรที่มีหน้าที่ในการจัดท�านโยบายด้านการเกษตรของประเทศ	 โดยสามารถน�าประเด็น 
ซึ่งเป็นที่สนใจของประเทศต่าง	ๆ	มาร่วมพิจารณาในการก�าหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาการเกษตร 
ของประเทศ	 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนานาประเทศ	 FAO	 และองค์กร 
ระหว่างประเทศ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การเกษตรของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชอาหารและพลังงานทดแทน 
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
โทร. 0 2579 0611

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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4.  การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาสินค้าโภคภัณฑ์ ครั้งที่ 72

	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ได้เข้าร่วม 
การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาสินค้า 
โภคภัณฑ์	 คร้ังท่ี	 72	 (The	 72nd	 Session	 of	 
the	Committee	on	Commodity	 Problem:	 
CCP)	 ระหว่างวันท่ี	 26	 –	 28	 กันยายน	 2561	 
ณ	 ส�านักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ	 (Food	 and	 Agriculture	 
Organization	of	 the	United	Nations:	 FAO)	 
กรุงโรม	สาธารณรัฐอิตาลี	เพื่อติดตามสถานการณ ์
ตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตร	พจิารณาประเดน็ส�าคญัท่ีเกีย่วข้อง	อภปิรายผลกระทบต่อความมัน่คง 
ด้านอาหาร	และให้ค�าแนะน�าด้านนโยบายสนิค้าโภคภัณฑ์	มปีระเทศสมาชกิ	CCP	ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมทัง้หมด	 
106	ประเทศ	จากประเทศสมาชิกทั้งหมด	110	ประเทศ	โดยมี	Mr.	Fredrik	Alfer	จากราชอาณาจักร 
สวีเดนเป็นประธาน	 ซึ่งแนวคิดการประชุมในคร้ังนี้	 คือ	 การเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตสินค้าเกษตร	 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)
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	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ติดตาม 
ประเดน็สถานการณ์ตลาดสนิค้าเกษตรและอาหาร	 
วธิกีารจดัท�าข้อมลูด้านการตลาดทีท่นัสมยั	ทีจ่ะช่วย 
ส่งเสริมให้ตลาดเกิดความโปร่งใส	 เพื่อเป็นข้อมูล 
ช่วยในการตดัสนิใจเชิงนโยบายและเพือ่ให้สามารถ 
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 รวมทั้ง 
ติดตามประเด็นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิบปีข้างหน้า	 
โดยเน้นเรือ่งการค้าสนิค้าเกษตร	การเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 และความมั่นคงด้านอาหาร	 
ซ่ึงทีป่ระชุมมคีวามเหน็ร่วมกันว่าการค้าสนิค้าเกษตร	(Agricultural	Trade)	มบีทบาทส�าคญัต่อการปรบัตัว	 
(Adaptation)	และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Mitigation)	ทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 
ซึ่งบทบาทของการค้าสินค้าเกษตรจะก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร	 และการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพ 
การผลติสนิค้าเกษตรของโลก	ดงัน้ันจงึเห็นควรให้	FAO	เพิม่บทบาทในการพฒันาและอ�านวยความสะดวก 
ด้านนโยบายการค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยเน้นการด�าเนินงานเพื่อเชื่อมโยงข้อตกลง	 
Paris	 Agreement	 และข้อตกลงการค้า	WTO	 ในระดับโลก	ภูมิภาค	 และประเทศ	 รวมทั้งเสริมสร้าง 
ความร่วมมอืและการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมของประเทศสมาชิก	และ	FAO	ควรด�าเนนิการสนบัสนนุกจิกรรม 
พัฒนาศักยภาพให้กับประเทศสมาชิกให้สามารถเตรียมการรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นร่วมกันว่า	 การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ข้อตกลง 
แบบทวิภาคีและพหุภาคีจะต้องด�าเนินการอย่างเปิดเผย	เท่าเทียม	ไม่มีการกีดกันทางการค้า	และอยู่บน 
พืน้ฐานของกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดมบีทบาทส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในเรื่องของการขจัดความยากจน	(เป้าหมายที่	1)	และการขจัดความหิวโหย	(เป้าหมายที่	2)
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ส่วนวิจัยเศรษฐกิจทรัพยากรการเกษตร 
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
โทร. 0 2579 6580

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

	 นอกจากนี้	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กล่าวถ้อยแถลงต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการค้า 
สินค้าเกษตร	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหาร	 ในประเด็นที่ประเทศไทย 
เป็นประเทศผูผ้ลติและส่งออกสนิค้าเกษตรรวมทัง้สนิค้าอาหารในอนัดบัต้น	ๆ 	ของโลก	โดยแจ้งให้ทีป่ระชมุ 
ทราบว่าประเทศไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 จึงได้ด�าเนินการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้กับเกษตรกร	 สถาบันเกษตรกร 
และผูเ้ก่ียวข้องภายใต้ยทุธศาสตร์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศด้านการเกษตร	มกีารจดัท�า	Road	Map	 
เพื่อการขยายการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรให้ครอบคลุมพืชและสัตว์เศรษฐกิจ	 เพื่อลดความเสี่ยง 
ให้กับเกษตรกร	 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยประเทศไทยได้ด�าเนินการจัดท�า 
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร	 ปี	 2560	 -	 2564	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่	 2	 การยุต ิ
ความหิวโหยและจะมีการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินการตาม	 SDGs	 Road	Map	 ต่อไป	 ส�าหรับ 
ในประเด็นของการด�าเนินงานตามข้อตกลง	WTO	ประเทศไทยพร้อมท่ีจะสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเรื่องของการลดการสนับสนุนทางการค้าที่บิดเบือนกลไกตลาด	 (Trade	 Distorting	 Support)	 
ผลจากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้	 ท�าให้ได้รับทราบสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรโลก	 การจัดท�า 
ระบบข้อมูลข่าวสารการตลาดสินค้าเกษตร	 ความคืบหน้าของการเจรจาสินค้าเกษตรของ	 WTO	 
สต็อกอาหารและความผันผวนของราคา	ข้อคิดเห็นของแต่ละประเทศสมาชิก	รวมทั้งแสดงความคิดเห็น 
และนโยบายของประทศไทยในประเด็นต่าง	ๆ	ดังกล่าวข้างต้น	
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 บทบาทด้านการตดิตามและประเมนิผล นับเป็นภารกิจหนึง่ของส�านกังาน 
เศรษฐกิจการเกษตรที่มีความส�าคัญ ในการท�าหน้าท่ีสะท้อนภาพของ 
ผลการด�าเนินงานของยทุธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน ตลอดจนโครงการท่ีส�าคญั 
ต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตลอดปี 2561 ส�านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตรได้ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการภายใต้แผนงาน 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรและแผนงานยุทธศาสตร ์
เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการไทยนิยม ย่ังยืน) โครงการส�าคัญตามนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการตามมติคณะรัฐมนตร ี
ทัง้น้ี เพือ่ให้ได้ข้อมูลผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์ ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
ต่อการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตร สรุปผล 
โดยสังเขป ดังนี้

ด้านติดตามประเมินผล
การพัฒนาการเกษตร
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1.  ผลการประเมินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2561	เพือ่ด�าเนนิการตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏริปูโครงสร้างการผลติภาคเกษตร	(กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก)	 และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	 
(กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก)	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้รับมอบหมายให้ติดตาม 
ประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์	ทั้ง	2	แผนดังกล่าว	เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน	ผลลัพธ์	 
และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้มีสารสนเทศส�าหรับประกอบการ 
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา	 อุปสรรคต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการบรรลุผลส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	สรุปผลการประเมิน	(ข้อมูล	ณ	วันที	่30	กันยายน	2561)	ดังนี้

 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
 ด�าเนินการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรและด้านน�้าระดับชุมชน	 
ด�าเนินการได้ทัง้สิน้	1,909	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	63.51	ของเป้าหมาย	3,006	แห่ง	เกษตรกรได้รบัประโยชน์	 
179,253	 ครัวเรือน	 พื้นที่ได้รับประโยชน์	 853,602	 ไร่	 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นที่โครงการ	 115	 กลุ่ม	 
และเกษตรกรได้รับการจ้างงานตามโครงการ	 1,982	 ราย	 
พัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดและลดต้นทุนการผลิต	 มีเกษตรกรชาวสวนยาง 
รายย่อยได้ตดัโค่นต้นยางเพือ่ลดพืน้ท่ีปลกูยางได้	12,995	ราย	 
พื้นที่	 68,963	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 45.98	 ของเป้าหมาย	 
150,000	ไร่	และได้รบัการพฒันาปรบัเปลีย่นอาชพี	13,335	ราย	 
พืน้ที	่60,666	ไร่	ปรับเปลีย่นพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการปลกูข้าว 
เพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอื่นโดยก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน 
และน�้าให้กับเกษตรกร	894	ราย	พื้นที่	7,138	ไร่	สนับสนุน 
เครื่องเก่ียวนวดข้าว	 ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	 เครื่องมือ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว	และอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ 
เมลด็พันธุพื์ช	รวม	147	เครือ่ง	คิดเป็นร้อยละ	65.33	ของเป้าหมาย	 
225	เคร่ือง	สร้างเครอืข่ายกลุม่ผูผ้ลติเมลด็พนัธุ	์43	กลุม่	ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์	 1,049	 ราย	 เกษตรกรผลิต 
เมล็ดพันธุ์	977	ราย	ผลิตแม่พันธุ์สุกร	25,169	ตัว	จ�าหน่าย 
พันธุ์สัตว์ให้เกษตรกร	 612	 ราย	 และจ�าหน่ายน�้าเชื้อสุกรให้ 
เกษตรกร	186	ราย
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	 การสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	 
ด�าเนินการได้	 1,626,947	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 89.06	 
ของเป้าหมาย	 1,826,800	 ราย	 พัฒนากลุ ่มเกษตรกร	 
24,977	 กลุ่ม	 ปศุสัตว์ได้รับการผสมเทียม	 15,688	 ตัว 
และเกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง	58	ราย	ส่งเสริมและพัฒนา 
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	โดยจัดอบรม	 
ศึกษาดูงาน	 และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร	 
22,305	ราย	คิดเป็นร้อยละ	79.89	ของเป้าหมาย	27,920	ราย	 
และพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่	 3,742	 ราย	 
คิดเป็นร้อยละ	77.15	ของเป้าหมาย	4,850	ราย
	 การสร ้างมูลค ่าเ พ่ิมสินค ้าทางการเกษตรเพ่ือ 
ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา	 โดยจ่ายเงินอุดหนุนให ้
สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยพื้นฐาน	อุปกรณ์ส�าหรับ 
จัดเก็บรวบรวม	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	267	รายการ	 
คิดเป็นร้อยละ	 31.46	 ของเป้าหมาย	 658	 รายการ	 สถาบัน 
เกษตรกรรวบรวมยางพาราได้	 104,085.74	 ตัน	 ใช้ยาง 
เป็นส่วนประกอบในการปรบัปรงุซ่อมแซมคนัคลองชลประทาน	 
58	แห่ง	ปริมาณยางที่ใช้	 237.43	ตัน	คิดเป็นร้อยละ	6.77	 
ของเป้าหมาย	 3,509.50	 ตัน	 สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ	 389	 แห่ง	 
วงเงิน	 10,966.072	 ล้านบาท	 สามารถรวบรวมยางได	้ 
424,931.77	ตัน	ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรม 
เกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร	แก่ผู้ประกอบการ	55,000	ราย 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ	 SMEs	 
จ�านวน	 206	 กิจการ	 และให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก	 
ณ	สถานประกอบการ	1,545	กิจการ
	 ส่งเสริมการตลาดสมยัใหม่และตลาดรองรบัสนิค้าเกษตร 
ที่มั่นคงในการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์	 โดยจัดอบรม 
เกษตรกร	1,939	ราย	คิดเป็นร้อยละ	146.89	ของเป้าหมาย	 
1,320	ราย	พฒันาเข้าสูเ่กษตรอนิทรย์ีแบบมีส่วนร่วมประชารฐั	 
791	 ราย	 จากเป้าหมาย	 600	 ราย	 พ้ืนที่	 10,663.35	 ไร	่ 
จากเป้าหมาย	3,000	ไร่
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ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร และ
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ศูนย์ประเมินผล
โทร. 0 2579 0555

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

 แผนงานยทุธศาสตร์เสรมิสร้างศกัยภาพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
	 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้	 170,602	 ราย	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 81.70	 ของเป้าหมาย	 208,805	 ราย	 สนับสนุน 
ปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	50,036	ราย	คิดเป็น 
ร้อยละ	66.71	ของเป้าหมาย	75,000	ราย	ซึง่เกษตรกรทกุราย 
ได้น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว	 ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ	 
22.30	มีต้นทุนการผลิตลดลง	รวมทั้งจ้างแรงงานชลประทาน 
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว	 9,238	 ราย	 สูงกว่าเป้าหมาย	 
1,718	 ราย	 ทั้งนี้	 ในภาพรวมของทั้ง	 2	 แผนงาน	 เกษตรกร 
มีความพงึพอใจต่อการด�าเนนิงาน	โครงการในระดบัมากทีส่ดุ

 ข้อเสนอแนะ
 ส�าหรับการด�าเนนิงานโครงการต่าง	ๆ 	ภายใต้แผนงาน 
ลักษณะนี้	 ในอนาคตจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่จะส่งผลต่อ 
การด�าเนินงานโครงการ	 อาทิ	 ความชัดเจนในการก�าหนด 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน	 
การประชาสัมพันธ์ต้องครอบคลุมและทั่วถึง	 เพ่ือสร้าง 
ความเข ้าใจทั้งต ่อเกษตรกรและเจ ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ 
ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการต่าง	 ๆ	 การก�าหนดหลักสูตร 
หรือเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องการ	 และสภาพภูมิสังคม 
ในแต่ละพื้นที่	 ช่วงเวลาด�าเนินงานโครงการควรสอดคล้อง 
กับฤดูกาลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา	 เช่น	 กิจกรรมการก่อสร้าง 
โครงสร้างพื้นฐาน	 และความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีระดับพื้นที่	 
ทั้งในด้านจ�านวนและความรู้ในด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะการจัดซื้อ 
จัดจ้าง	ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
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2.  ผลการประเมินโครงการส�าคัญตามมติคณะรัฐมนตรี

	 จากสถานการณ์ภาคการเกษตรท่ีเกิดขึ้นในช่วง	 ปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 ทั้งเหตุการณ์อุทกภัย	 
การระบาดของแมลงศตัรูพชืในมะพร้าว	และปัญหาการผลติข้าวหอมมะลขิองเกษตรกร	กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้จดัท�าโครงการต่าง	ๆ 	เพือ่ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	และบรรเทาความเดอืนร้อน	 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	 โดยมอบหมายให  ้
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ประเมินผลส�าเร็จของโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้

2.1  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพ 
 ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 
	 เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	19	กันยายน	2560	โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น 
หน่วยงานรับผิดชอบ	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้เกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือน 
หลังน�้าลด	อันเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
ให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่	 35	 จังหวัด	 ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซินกา 
และตาลัสช่วงเดือนกรกฎาคม	-	สิงหาคม	2560

	 การด�าเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร	 ครัวเรือนละไม่เกิน	 5,000	 บาท	 
โดยร่วมกันซือ้ปัจจยัการผลติในรปูแบบกลุม่	เกษตรกรทีด่�าเนนิกจิกรรมตามโครงการและได้รับผลผลิตแล้ว	 
ได้น�าผลผลิตไปบริโภคและจ�าหน่ายภายในชุมชน	คิดเป็นร้อยละ	48.04	และร้อยละ	35.23	ตามล�าดับ	 
ที่เหลือร้อยละ	16.73	จ�าหน่ายภายนอกชุมชน	แจกจ่ายและน�าไปใช้ประโยชน์อื่น	ๆ	เช่น	เก็บเมล็ดพันธุ ์
ไว้ส�าหรับท�าพันธุ์ในการเพาะปลูกรอบถัดไป	เป็นต้น
	 มูลค่าผลผลิตที่ เกษตรกรได้รับจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 
ในภาพรวมเฉลี่ย	 3,702.49	 บาทต่อครัวเรือน	 จ�าแนกเป็นมูลค่าผลผลิตจากกิจกรรมการผลิตพืช	 
8,809.92	บาทต่อครวัเรือน	กจิกรรมการเลีย้งสตัว์เฉลีย่	1,887.57	บาทต่อครัวเรือน	กจิกรรมการผลิตอาหาร	 
แปรรูปผลิตภัณฑ์	และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเฉลี่ย	4,429.74	บาทต่อครัวเรือน	กิจกรรมประมงเฉลี่ย	 
2,058.85	บาทต่อครัวเรือน
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	 รายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ	 48.50	 สามารถลดรายจ่ายจากการน�าผลผลิต 
ที่ได ้จากโครงการมาบริโภคในครัวเรือน	 คิดเป็นมูลค่า 
เฉลี่ย	963.12	บาทต่อครัวเรือน	และเกษตรกรร้อยละ	37.34	 
สามารถสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตที่ได ้จาก 
การด�าเนินกจิกรรมโครงการ	คดิเป็นมูลค่าเฉลีย่	2,481.02	บาท 
ต่อครัวเรือน	 โดยเกษตรกรที่ด�าเนินกิจกรรมการผลิต 
พืชอายุสั้นสามารถสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิต 
ได้มากที่สุดคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย	 7,281.78	 บาทต่อครัวเรือน	 
ทั้งนี้	 เนื่องจากช่วงเวลาด�าเนินงานโครงการเป็นช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผัก	 ท�าให้เกษตรกรได้รับ 
ผลผลิตดี	และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เกือบทั้งหมด
	 การบ่มเพาะแนวคิดในการบริหารจัดการร่วมกัน	 
พบว่า	ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมคีวามรูใ้นการวางแผน 
การด�าเนินโครงการร่วมกันเป็นกลุ ่มในระดับปานกลาง	 
และเพิม่ขึน้เป็นระดบัมากหลงัจากเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ 
ด้านการผลิตและการตลาด	 ท�าให้เห็นว่ารูปแบบการด�าเนิน 
โครงการ	 9101	 ตามรอยเท้าพ่อ	 ภายใต้ร ่มพระบารมี	 
เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบ 
อุทกภัย	ปี	2560	มีส่วนช่วยบ่มเพาะให้เกษตรกรได้มีแนวคิด 
ในการด�าเนินงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
	 ความยัง่ยนืในการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีหลงัน�า้ลด	ร้อยละ	48.95	 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด�าเนินกิจกรรมการเกษตรท่ีท�าอยู่เดิม	 และร้อยละ	 51.05	 ท�ากิจกรรม 
ที่แตกต่างจากเดิมโดยส่วนใหญ่ร้อยละ	 83.25	 เลือกที่จะท�ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง	 แสดงให้เห็นถึง 
ความยั่งยืนในการฟื้นฟูอาชีพและพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัย
	 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	พบว่า	งบประมาณ	1,893.64	ล้านบาท	ที่จัดสรรเพื่อด�าเนินโครงการ	 
ได้แก่	 โครงการการผลิตพืชอายุสั้น	 การเลี้ยงสัตว์	 การผลิตอาหาร	 แปรรูปผลผลิต	 และผลิตภัณฑ ์
ทางการเกษตรการประมง	 และการท�าเกษตรแบบผสมผสาน	 ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	 
4,164.83	ล้านบาท	หรอืคดิเป็น	2.2	เท่าของงบประมาณรวมโดยเงนิหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิเกดิจาก 
การหมุนเวียนของเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกชุมชน
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 ข้อเสนอแนะ
	 ส�าหรับการพัฒนาโครงการในลักษณะนี้	 ควรเพิ่ม 
การประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นท่ีสร้างสื่อในการชี้แจง 
รายละเอยีดโครงการและเผยแพร่ข้อมลูให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย 
เข้าถึงและเรียนรู้	 ปรับระยะเวลาการด�าเนินงานโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานระดับพื้นที	่ 
และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ชุมชนในการศึกษาและจัดท�ารายละเอียดข้อเสนอโครงการให้มากขึ้น	 
ซึ่งโครงการในลักษณะการส่งเสริมการผลิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง	 จ�าเป็นต้องก�าหนดระยะเวลา 
โครงการมากกว่า	 6	 เดือน	 และหากเป็นโครงการเร่งด่วนควรใช้กลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรที่เคยม ี
ประสบการณ์ในการร่วมด�าเนินงานโครงการภาครัฐรวมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร	 
เช่น	 โรงเรียน	 โรงพยาบาล	 เป็นต้น	 เพื่อจ�าหน่ายผลผลิตจับคู่หรือสร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปรรูปส�าหรับ 
ในเชิงนโยบาย	ควรมกีารก�าหนดราคากลางปัจจยัการผลติทัง้ในระดบัจงัหวดั	ระดบัภาค	และระดบัประเทศ	 
ทีเ่ป็นปัจจบุนั	ให้พร้อมส�าหรบัการจัดท�าโครงการท่ีต้องจดัหาปัจจยัการผลติ	ก�าหนดมาตรการควบคุมกลุม่ 
หรือเกษตรกรที่ด�าเนินการไม่ต่อเนื่อง	 ท้ังนี้	 ผลการประเมินโครงการได้เสนอต่อกรมส่งเสริมการเกษตร	 
ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนโครงการในระยะต่อไป

ส่วนประเมินผลพืช
ศูนย์ประเมินผล
โทร. 0 2579 0507

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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2.2 โครงการป้องกันก�าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด�า) ด้วยวิธีผสมผสาน 
 แบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
	 เป็นโครงการท่ีคณะรฐัมนตรมีมีตเิม่ือวนัที	่21	มนีาคม	2560	มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด�าเนินโครงการ	 โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร	 และกรมวิชาการเกษตร	 เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลัก	 
เพื่อป้องกันก�าจัดหนอนหัวด�ามะพร้าวได้อย่างยั่งยืน	 และตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวด�ามะพร้าว 
ไม่ให ้แพร่ระบาดไปยังพื้นท่ีแห่งใหม่และพืชชนิดอื่น	 ในพื้นท่ี	 29	 จังหวัดที่ มีการระบาดโดย 
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ได้รบัมอบหมายให้ประเมนิผลการยอมรับเทคโนโลยกีารก�าจดัศัตรมูะพร้าว 
หนอนหัวด�าความพึงพอใจ	และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการด�าเนินงานโครงการ
	 ผลการด�าเนนิงานในภาพรวม	เกษตรกรร้อยละ	62.17	เข้ารบัการอบรมวธิกีารก�าจดัศตัรมูะพร้าว 
แบบวิธีผสมผสาน	 ทั้งวิธีกล	 (การตัดทางใบแล้วน�าไปเผา)	 การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุม	 (แตนเบียน)	 
การพ่นสารเคมีทางใบ	 และการฉีดสารเคมีเข้าล�าต้น	 ซ่ึงเกษตรกรร้อยละ	 87.24	 ยอมรับเทคโนโลยี 
การก�าจัดศัตรูมะพร้าวที่ทางโครงการแนะน�า	โดยวิธีที่เกษตรกรยอมรับมากที่สุด	คือ	วิธีการใช้สารเคมี
	 ผลส�าเร็จในการก�าจัดศัตรูมะพร้าวในพ้ืนที่การระบาดของหนอนหัวด�ามะพร้าวด�าเนินการได้ร้อยละ	 
94.42	ของพืน้ท่ีระบาดท้ังหมด	109,409	ไร่	ลดความสญูเสยีทางเศรษฐกิจได้คดิเป็นมลูค่า	599.38	ล้านบาท	 
จากที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งสิ้น	 803.22	 ล้านบาท	 ผลผลิตมะพร้าวในช่วงสิ้นสุดโครงการ	พบว่า	 
มะพร ้าวแกงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นร ้อยละ	 4.08	 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนมโีครงการ	ส่วนมะพร้าวอ่อน 
มีปริมาณลดลง	 ร้อยละ	 75.07	 เนื่องจากยังอยู่ 
ในช่วงการฟื้นตัว	 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง 
ร้อยละ	51.26	เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการ	 
เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่ได้เก็บผลผลิตไป 
จ�าหน่าย	 โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวอ่อน 
ในช่วงระหว่างการด�าเนนิงานโครงการ	ประกอบกบั 
อิทธิพลจากราคาผลผลิตมะพร้าวตกต�่า
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	 ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในระดับมาก	 เนื่องจากเห็นว ่าภาครัฐให ้ความส�าคัญ 
กับกลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกมะพร้าว	 สนับสนุนปัจจัยต่างๆ	 
ในการป้องกันก�าจัดศัตรูมะพร้าวซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
และลดความเสียหายของต้นมะพร้าวในพื้นที่	

 ข้อเสนอแนะ
	 ส�าหรับการเตรียมความพร้อมและป้องกันการระบาดในอนาคต	 ควรส่งเสริมและสนับสนุน 
เกษตรกรแกนน�าหรืออาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้เร่ืองวิธีการก�าจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน 
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 และผลักดันให้เป็นเครือข่ายถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกษตรกรเห็นความส�าคัญ	 
โดยเน้นการก�าจัดศัตรูมะพร้าวแบบชีววิธี	 รวมทั้งสร้างและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเพาะพันธุ์แตนเบียน	 
เพือ่ให้เกษตรกรน�าไปปล่อยในพืน้ทีข่องตนเองได้ง่าย	เพือ่ป้องกนัไม่ให้การระบาดขยายเป็นวงกว้างลุกลาม	 
และลดการใช้สารเคมี	 ทั้งน้ีได้น�าเสนอผลการประเมินให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลัก 
และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2561

ส่วนประเมินผลพืช
ศูนย์ประเมินผล
โทร. 0 2579 0507 

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

รายงานประจ�าปี 2561
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร120



2.3 โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
	 เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 11	 เมษายน	 2560	 และเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ 
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	ปี	 2560/61	 โดยมีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในพ้ืนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ	 
และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้ใช้เอง	 ระยะเวลา 
ด�าเนินโครงการถึงตุลาคม	2560	

	 ผลการด�า เนินงานได ้จ ่ ายเงินสมทบค ่า จัด ซ้ือ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ	พันธุ์ขาวดอกมะลิ	 105	และ	กข15	 
จ�านวน	 2,244	 ตัน	 คิดเป็นร้อยละ	 49.86	 ของเป้าหมาย	 
4,500	 ตัน	 ให้แก่เกษตรกรใน	 21	 จังหวัดรวม	 1,267	 กลุ่ม	 
จ�านวน	30,907	ราย	ในพืน้ที่	147,554	ไร่	และอบรมการผลติ 
และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์แก่เกษตรกร	 23,198	 ราย	 
โดยเกษตรกรซ้ือเมล็ดพันธุ์จากโครงการในราคากิโลกรัมละ	 
10	บาท	เฉลี่ยรายละ	71.94	กิโลกรัม	ในพื้นที่เฉลี่ย	4.73	ไร่ 
ต่อราย	ซึ่งต�่ากว่าปริมาณที่โครงการก�าหนดไว้ที่รายละไม่เกิน	 
75	กิโลกรัม	 เนื่องจากเกษตรกรได้เริ่มท�านาในพื้นที่บางส่วน 
ไปก่อนแล้ว	และเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อนแล้ว
	 ผลลัพธ์ท่ีเกดิขึน้จากการด�าเนนิงาน	พบว่า	การผลติข้าว 
ของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการใช้เมล็ดพันธุ์ลดลง 
ไร่ละ	3.13	กิโลกรัม	(เดิมที่เคยใช้ไร่ละ	18.34	กิโลกรัมเหลือ 
ไร่ละ	15.21	กิโลกรัม)	ได้ผลผลิตเฉลี่ย	401.87	กิโลกรัมต่อไร่	 
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย	 7.38	 กิโลกรัมต่อไร	่ 
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(ผลผลติก่อนเข้าร่วมโครงการ	ปีการผลติ	2559/60	ผลติได้	394.49	กโิลกรมัต่อไร่)	ซึง่เกษตรกร	ร้อยละ	86.69	 
คัดผลผลิตเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ใช้ในปีต่อไป	 เฉลี่ยรายละ	 363	 กิโลกรัมหรือคิดเป็นผลผลิตที่เกษตรกร 
เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์	 ท้ังสิ้น	 9,737	 ตัน	 มูลค่า	 214.23	 ล้านบาท	 ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 
คิดเป็นมลูค่า	59.76	ล้านบาท	จากมลูค่าของผลผลติท่ีเพิม่ขึน้จากก่อนมโีครงการ	956	ตนั	มลูค่า	10.65	ล้านบาท	 
จากการใช้เมล็ดพันธุ์ลดลง	 10.16	 ล้านบาท	 รวมทั้งจากส่วนเพิ่มราคาเมล็ดพันธุ์ดี	 4	 บาทต่อกิโลกรัม	 
มูลค่า	38.95	ล้านบาท
	 ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจโครงการส ่งเสริมการใช ้ เมล็ดพันธุ ์ฯ	 มากที่สุด	 
และมีความต้องการเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจากทางราชการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลจาก 
ศนูย์เมล็ดพันธุข้์าวและศนูย์วจิยัข้าว	ยนิดีจะจ่ายเงินค่าเมลด็พนัธุบ์างส่วนในอตัรากโิลกรมัละ	10	–	15	บาท

 ข้อเสนอแนะ
	 ส�าหรับการด�าเนินงานในระยะต่อไป	 กรมการข้าว	 ควรเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ด ี
ให้แพร่หลาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนพื้นฐานที่ส�าคัญ	 และใช้สื่อมัลติมีเดียแจกจ่ายหน่วยงาน 
ที่ร่วมโครงการ	 เพื่อประกอบการอบรม	 สร้างความเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติตามได้	 นอกจากนี้การส่งเสริม 
การใช้เมลด็พนัธุแ์ต่ละชนดิ	ควรค�านงึถงึความเหมาะสมกบัพ้ืนทีแ่ละวฒันธรรมชมุชน	ตรวจสอบคณุภาพ 
เมลด็พนัธุ	์เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่เกษตรกรและควรเร่ิมด�าเนนิการก่อนฤดูการผลิตอย่างน้อย	6	เดือน	 
เพื่อให้เกษตรกรได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการมากขึ้นและมีระยะเวลาชี้แจงท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที ่
ที่เก่ียวข้องซึ่งผลการประเมินผลได้น�าเสนอต่อกรมการข้าวในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อน�าไป 
วางแผนการด�าเนินงานในปีต่อไปแล้ว
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2.4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
	 เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 11	 เมษายน	 2560	 และเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ 
แผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร	ปี	2560/61	ซึง่ปี	2560	เป็นการด�าเนนิโครงการปีแรก	(ระยะเวลา 
โครงการระหว่างปี	2560	–	2564)	กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนโครงการ	มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์	 และขยายพื้นท่ีการผลิตข้าวให้ได้การรับรอง	 ตามมาตรฐาน 
ข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการประเมินผลโครงการ

	 ผลการด�าเนินงานโครงการป ี	 2560	 
มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ	 28,749	 ราย	 
ใน	54	จงัหวดั	มพีืน้ท่ีเข้าร่วมโครงการ	308,103.98	ไร่	 
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน	 19,879	 ราย	 
หรือร้อยละ	 69.15	 ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม 
โครงการ	คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น	203,043.35	 ไร่	 
หรือร้อยละ	 65.90	 ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ	 
สนับสนุนเงินอุดหนนุในการปรบัเปลีย่นการผลติข้าว 
ใช้สารเคมสีูก่ารผลติข้าวระบบอินทรย์ีแก่เกษตรกร	 
19,788	ราย	คิดเป็นร้อยละ	99.54	ของเกษตรกร 
ทีผ่่านการตรวจประเมนิแปลงเบือ้งต้นส่วนเกษตรกร	 
อกี	91	ราย	หรอืร้อยละ	0.46	ยงัไม่ได้รบัเงนิอดุหนนุ	 
เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลพื้นที ่
ที่เข้าร่วมโครงการ	
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	 ด้านประสิทธิภาพการผลิตของแปลงผลิตระบบอินทรีย์	 เปรียบเทียบกับแปลงผลิตที่ใช้สารเคมี	 
โดยศึกษาข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	พันธุ์	กข6	และพันธุ์เล็บนก	พบว่า	ปริมาณผลผลิตของแปลงที่ผลิต 
ระบบอินทรีย์ต�่ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ	116.30	154.96	และ	63.22	กิโลกรัมต่อไร่	ตามล�าดับ	 
โดยในแปลงผลิตระบบอินทรีย์จ�าหน่ายได้ราคาสูงกว่า	0.29	1.60	และ	1.21	บาทต่อกิโลกรัม	ตามล�าดับ	 
แต่เมื่อหักต้นทุน	การผลิตมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	146.34	60.43	และ	727.14	บาทต่อไร่	ตามล�าดับ	 
ซึ่งต�่ากว่าแปลงใช้สารเคมี	 เนื่องจากเป็นปีแรกท่ีเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่การผลิตแบบอินทรีย์	 อย่างไรก็ดี 
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	 ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ	 (ไม่เกิน	 
15	 ไร่ต่อราย)	 ในปีที่	 1	 จ�านวน	 2,000	 บาทต่อไร่	 เมื่อผ่านการตรวจประเมินเบ้ืองต้น	 ในปีที่	 2	 
จ�านวน	 3,000	 บาทต่อไร่	 เมื่อผ่านการตรวจรับรองเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน	 และในปีที่	 3	 จ�านวน	 
4,000	 บาทต่อไร่	 เมื่อผ่านการตรวจรับรองและได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์	 (Organic	 Thailand)	 
จากกรมการข้าว	 ซึ่งเป็นส่วนช่วยชดเชยผลตอบแทนสุทธิที่ลดลงได้	 รวมทั้งยังเป็นเงินทุน	 ให้เกษตรกร 
ส�าหรับการปรับเปลี่ยนแปลงนาให้ตรงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปีเพาะปลูกหรือฤดูการผลิตถัดไป
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ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร
ศูนย์ประเมินผล
โทร. 0 2579 0507 
โทร. 0 7431 2996

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

 ข้อเสนอแนะ
	 ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการในปีต่อไป	 ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้า	 
ชี้แจงขั้นตอนด�าเนินโครงการ	 และมีเอกสารประกอบการรับสมัครที่ชัดเจน	 ก�าหนดช่วงระยะเวลา 
การจัดอบรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการท�านาในแต่ละพื้นที่และเน้นภาคปฏิบัติ	 มีการติดตาม 
ให้ค�าปรึกษาถึงการน�าความรู้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินให้มี 
ความเข้าใจและมเีกณฑ์มาตรฐานเดยีวกนัแจ้งผลการตรวจประเมนิให้เกษตรกรได้รับทราบเป็นรายบคุคล	 
และเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อข้าวอินทรีย์ให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม	และส่งเสริมกลุ่มท่ีมีศักยภาพ 
ในการท�าตลาดเฉพาะ	 ขยายพื้นที่ปลูกให้เป็นวงกว้างรอบ	 ๆ	 กลุ่มท่ีมีความพร้อมเพ่ิมมากข้ึนในปีต่อไป	 
รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในด้านการแปรรูปและบรรจุหีบห่อข้าวอินทรีย์	 แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย	์ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย	ทั้งนี้	ได้เสนอรายงานผลการประเมิน	ต่อกรมการข้าว	 
เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าค�าของบประมาณ	ปี	 2562	 และใช้ในการปรับปรุงแก้ไข	 
ปัญหาของโครงการแล้ว
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 ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าภาคเกษตรจ�าเป็นต้องเร่งรัดพัฒนา 
ท้ังด้านการผลิตและการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
โดยการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เกษตรกรจ�าเป็นต้องใช้เงินทุน เพื่อการปรับเปล่ียน  
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีข้อจ�ากัดด้านเงินทุน ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือ 
เกษตรกรในการผลิตและการตลาด ภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้

ด้านกองทุนในก�ากับดูแล
ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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1. การด�าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ�าปี 2561

	 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	 
จัดตั้งขึ้นภายใต้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการค้า	การปรบัโครงสร้างการผลติภาคเกษตร	ปฏริปูผลติผลทางการเกษตร	 
เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ	พฒันาคณุภาพ	ตลอดจนการแปรรปู	และการสร้างมลูค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร 
และอาหาร	 รวมท้ังช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้า 
ที่มีศักยภาพ	 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2549	 –	 2561	 กองทุนฯ	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน	 
868.00	 ล้านบาท	 และได้อนุมัติจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือ 
เกษตรกรแล้วจ�านวน	26	โครงการ	10	ชนิดสินค้า	ได้แก่	ข้าว	 
กาแฟ	ชา	ปาล์มน�า้มนั	พชืผกัเมอืงหนาว	มะพร้าว	พริกไทย	สุกร	 
โคนม	และโคเนื้อ	คิดเป็นวงเงินประมาณ	806.45	ล้านบาท	 
โดยโครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจะด�าเนนิการในเร่ืองต่าง	ๆ 	 
อาทิ	 การถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีการผลิตและ 
การแปรรูปที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร	 การปรับโครงสร้าง 
การผลติภาคเกษตร	การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	การพฒันา 
คณุภาพสนิค้าให้ดขีึน้	รวมถงึการลงทนุในเคร่ืองมอืเคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการค้า
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	 ในปีงบประมาณ	 2561	 กองทุนฯ	 ยังมุ่งมั่นพัฒนา 
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกร 
ได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ	 มากที่สุด	 โดยยึดหลักการ	 
“ธรรมาภิบาล”	 และ	 “ประโยชน์ของเกษตรกร”	 เป็นหลัก 
ในการพัฒนา	 จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ	ให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจบุนั	โดยได้ประกาศใช้ข้อบังคบั	จ�านวน	3	ฉบบั	 
คือ	 1)	 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 ว่าด้วย	 
การเงิน	และการพัสดุ	ของกองทุนฯ	พ.ศ.	2561	2)	ข้อบังคับ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	 
พ.ศ.	2561	และ	3)	ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 
ว่าด้วยค่าตอบแทน	 สิทธิประโยชน์	 และสวัสดิการพนักงาน	 
พ.ศ.	2561	นอกจากนี	้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ยังได ้
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรในหลักสูตร	 
“การเขียนโครงการและการวางแผนบริหารความเส่ียง”	 
จ�านวน	9	รุ่นๆ	ละ	50	คน	โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร 
เข้าร่วมกว่า	 450	 คน	 ซึ่งจากการประเมินผลการอบรม	พบว่า	 ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ	 80	 สามารถ 
น�าความรู้ไปใช้เพื่อการวางแผนการประกอบอาชีพโดยใช้ตลาดน�าการผลิต	 และเกษตรกรยังต้องการให ้
กองทุนฯ	จัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง	
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	 ส�าหรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกร	 ในปีงบประมาณ	 2561	 กองทุนฯ	 ได้จัดสรร 
เงินสนับสนุนให้กับ	 2	 โครงการ	 เป็นเงิน	 44.24	 ล้านบาท	 ได้แก่	 1)	 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การผลติกาแฟของกลุม่เกษตรกรท�าสวนเขาทะล	ุจ.ชมุพร	จ�านวน	22.44	ล้านบาท	ให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์	 
น�าไปช่วยเหลือกลุ ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ	 จ.ชุมพร	 เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตกาแฟ 
และสร้างความเชื่อมั่นด้านอาชีพให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ	 โดยการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้ากาแฟ 
ของกลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุให้ได้มาตรฐาน	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
เมล็ดกาแฟของเกษตรกร	 และลดต้นทุนการผลิตกาแฟผงส�าเร็จรูป	 3	 IN	 1	 ของกลุ ่มเกษตรกร 
ท�าสวนเขาทะลุ	 2)	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อ 
บ้านแสนแก้ว	 จ�านวน	 22.80	 ล้านบาท	 ให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อ 
บ้านแสนแก้ว	 จ.ศรีสะเกษ	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มจ�านวนลูกโคและเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ 
ให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว	 ซึ่งกิจกรรมของโครงการ 
มุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร	 เพื่อให้มีความสามารถในการเล้ียงโค 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนโคแม่พันธุ ์คุณภาพดี	 
รายละ	10	ตัว	ทั้งนี้	คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ	กลุ่มฯ	จะมีลูกโคเพศผู้จ�าหน่ายไม่น้อยกว่าปีละ	208	ตัว	 
และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	การเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว	มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง

ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
โทร. 0 2561 4727

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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2.  การด�าเนินงานกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง

	 ประเทศไทยมีความต้องการใช้ถัว่เหลอืงในอตุสาหกรรมการสกดัน�า้มนัพืช	การแปรรปูผลิตภัณฑ์ 
อาหาร	และเป็นวตัถดุบิอาหารสัตว์	โดยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	แต่การผลติถัว่เหลอืงของไทยผลติได้ 
ประมาณปีละ	40,000	-	45,000	ตนั	และมแีนวโน้มลดลง	จงึจ�าเป็นต้องพึง่พาการน�าเข้าประมาณร้อยละ	98	 
ของความต้องการใช้ในประเทศ	 ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองภายในประเทศ 
จึงมีความส�าคัญเพื่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหาร	 (Food	 Security)	 ประกอบกับถั่วเหลืองที่ปลูก 
ในประเทศไทยเป็นสายพนัธุธ์รรมชาต	ิ(Non	GMOs)	เป็นทีต้่องการของตลาดอาหารปลอดภยั	(Food	Safety)	 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่	 21	 กรกฎาคม	 2535	 ให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง	 
ณ	ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
การผลิตถัว่เหลอืง	ลดต้นทุนการผลติ	ปรบัปรงุประสทิธภิาพการตลาด	การแปรรปู	การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม	และเร่งรัดขยายการผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น	ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ
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	 นบัตัง้แต่การจดัตัง้กองทุนฯ	ในปี	2535	จนถงึปัจจบุนั	 
ได้อนุมัติเงินเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองไปแล้ว	 จ�านวน	 
12	โครงการ	เป็นเงนิ	74.63	ล้านบาท	โดยในปีงบประมาณ	2561	 
อยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง 
หลังนา	 ระยะท่ี	 1	 ใช้งบประมาณจากกองทุนฯ	 จ�านวน	 
15.22	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร	 
และกรมส่งเสริมการเกษตร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ให้เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทนการท�านา	 
ยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดและส่งเสริมให ้เกษตรกรรวมกลุ ่มในการใช  ้
เคร่ืองจักรกลการเกษตรร ่วมกันอย ่างมีประสิทธิภาพ	 
กิจกรรมโครงการฯ	 ประกอบด้วย	 การผลิตเมล็ดพันธุ ์ 
ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์หลัก	 และถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยายคุณภาพดี	 
โดยกรมวชิาการเกษตร	เพือ่ส่งมอบให้กรมส่งเสรมิการเกษตร 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเหลืองคุณภาพดีชั้นพันธุ์จ�าหน่าย	 และน�า 
เมล็ดพันธุ ์ชั้นพันธุ ์จ�าหน่ายที่ได ้ไปผลิตเมล็ดถั่วเหลือง 
คณุภาพด	ีโดยระยะที	่1	ส่งเสรมิการปลกูถ่ัวเหลืองหลงันา	จ�านวน	13,000	ไร่	ได้แก่	จงัหวดัน่าน	10,000	ไร่	 
จังหวัดเชียงราย	3,000	ไร่	ซึ่งผลการด�าเนินงานระยะที่	1	มีผลผลิตเฉลี่ย	250	กิโลกรัมต่อไร่	รวมผลผลิต 
ถัว่เหลอืง	จ�านวน	3,175	ตนั	โดยเกษตรกรจ�าหน่ายผลผลติถัว่เหลอืงแบบคละเกรดในราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ	 
17	บาท	ส�าหรับการด�าเนินโครงการปีที่	2	จะเริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ	2562	โดยส่งเสริมเกษตรกร 
ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่จังหวัดน่าน	 และจังหวัดเชียงราย	 รวม	 17,000	 ไร่	 คาดว่าจะได้ผลผลิตถั่วเหลือง 
ประมาณ	 4,250	 ตัน	 อย่างไรก็ตาม	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ 
งานกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิต	 ถ่ัวเหลือง	 จะติดตามการด�าเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ 
การใช้เงินกองทุนฯ	 มีความคุ้มค่า	 เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค ์
และเป้าหมายของโครงการ	 รวมถึงพิจารณาให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปใช ้
พัฒนาการผลิตถั่วเหลืองให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
โทร. 0 2561 4727

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
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สัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

 วันที่ 22 ธันวาคม 2560	 ดร.วิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป	ี2560	และแนวโน้มป	ี2561	“น้อมน�าศาสตร์พระราชา	 
สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพฯ	ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงาน 
ผลการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิการเกษตร	สถานการณ์สนิค้าเกษตร	รวมทัง้แลกเปล่ียนข้อคดิเหน็จากผูเ้กีย่วข้อง 
ในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตรไทยด้วยแนวทางปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา
	 ในการน้ี	 ดร.วิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 
พร้อมแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน	และบรรยายพเิศษในหัวข้อภาวะเศรษฐกจิการเกษตรปี	2560	และแนวโน้ม	ปี	2561	 
นอกจากนี้	 ในการสัมมนาช่วงเช้ามีการจัดอภิปรายหัวข้อ	 “เดินตามรอยเท้าพ่อ	 สานต่อเกษตรอย่างยั่งยืน”	 
และส�าหรับช่วงบ่ายอภิปรายหัวข้อ	 “พลิกโฉมเกษตรไทยสู ่เกษตรอัจฉริยะ	 ด้วยศาสตร์พระราชา” 
ทั้งนี้	 มีนักวิชาการ	 ผู้แทนภาครัฐ	 และผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องทางการเกษตร	 สถาบันการศึกษา	 
ผู้แทนเกษตรกร	สื่อมวลชน	และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประมาณ	500	คน
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การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล

 วันท่ี 8 มกราคม 2561 ดร.วิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล	ปีงบประมาณ	2561	ครั้งที่	1	 
ณ	 โรงแรมดราก้อน	 ริเวอร์อเวนิว	 จ.พิษณุโลก	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การเชื่อมโยงระหว่าง	 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 การส�ารวจระยะไกลและเทคโนโลยีระบบการก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก	 (GIS)	 
รวมทั้งฝึกปฏิบัติการส�ารวจและตรวจสอบเชิงพื้นท่ีในภาคสนาม	 ตลอดจนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงาน 
ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
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ลธก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ ่
แตงโมอินทรีย์ “ปลูกฮัก”

 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์	ทรัพย์ส่งสุข	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วย	 
ดร.ทัศนีย์	เมืองแก้ว	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	นายฉัตรชัย	เต้าทอง	ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรที	่4	และนายไพฑูรย์	สีลาพัฒน์	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	11	เยี่ยมชม 
และดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์	“ปลูกฮัก”	อ.ค�าเขื่อนแก้ว	จ.ยโสธร
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พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  
โล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี สศก. 

 วันที่ 24 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์	 และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรต	ิ 
และโล่ประกาศเกียรติคุณ	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	 39	 ปี	 วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ประจ�าปี	2561	ณ	ห้องประชุมศรีปลั่ง	ชั้น	8	พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการ	เจ้าหน้าที ่
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	
	 ในการน้ี	 นางอัญชนา	 ตราโช	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 
โดยในปี	2561	มผีูเ้ข้ารบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์	และเขม็เชดิชูเกยีรต	ิ39	ราย	ข้าราชการดเีด่น	5	ราย	 
และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)	เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ	12	ราย
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คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศก.  
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร.10 

 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
พร้อมด้วยรองเลขาธิการ	 3	 ท่าน	 นางอัญชนา	 ตราโช	 นายฉันทานนท	์ วรรณเขจร	 และ	 ดร.ทัศนีย์	 เมืองแก้ว	 
น�าคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ี	 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง	 ภายในบริเวณส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องด้วยในวันที	่28	กรกฎาคม	ของทุกปี	 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ทั้งนี้	 ในส่วนของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 
1-12	ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ	ในแต่ละพื้นที่ของหน่วยงานด้วย
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สศก. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ด ี
และพลังของแผ่นดิน

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 น�าโดย	 ดร.วิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 ร่วมในพิธีถวายสัตย์ 
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 66	 พรรษา	 28	 กรกฎาคม	 2561	 ณ	 ห้องประชุมศรีปล่ังชั้น	 8	 
อาคารส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เพื่อแสดงความจงรักภักดี	ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	 
และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการและพลังของแผ่นดิน	 ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท 
ในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ
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สศก. จัดกิจกรรมเราท�าความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day 
ประจ�าปี 2561

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561	 ดร.วิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นประธานเปิดงาน	 เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ	 Big	 Cleaning	 Day	 ประจ�าปี	 2561	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมจิตอาสา 
บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์	เพือ่น้อมถวายเป็นพระราชกศุล	พร้อมนีไ้ด้ปลูกต้นรวงผ้ึงเฉลิมพระเกยีรต	ิซ่ึงได้รบัมอบ 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 อีกจ�านวน	 1	 ต้น	 ในโครงการเกษตรร่วมใจปลูกพรรณไม ้
ประจ�าพระองค์	เนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	 
66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	ณ	บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
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การสัมมนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา  
สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0

 วันท่ี 13 กันยายน 2561 นายกฤษฎา	 บุญราช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	 สู่การปฏิรูปเกษตรไทย	 ยุค	 4.0	 ซ่ึงจัดขึ้น 
เพื่อให้เศรษฐกิจการเกษตรอาสา	 (ศกอ.)	 ได้รับทราบนโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
พัฒนาองค์ความรูด้้านเทคโนโลย	ีและสร้างเครอืข่ายในการปฏบัิตงิานร่วมกนั	ณ	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	 
กรุงเทพฯ
	 ในการนี้	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ปาฐกถาพิเศษ	 “นโยบายเกษตร	 4.0	 
สูก่ารยกระดับคณุภาพชีวติเกษตรกรไทย”	โดยม	ีดร.วณิะโรจน์	ทรพัย์ส่งสุข	เลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นผู้กล่าวรายงาน	และบรรยายพิเศษ	“แนวทางการขับเคลื่อน	ศกอ.	สู่เกษตร	4.0”	นอกจากนี้	ยังมีการเสวนา 
โดยผู้แทน	 ศกอ.	 และการบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร	 ตลอดจนการศึกษาดูงาน 
ในวันท่ี	 14	 กันยายน	 2561	 ท้ังนี้	 มี	 ศกอ.	 ซ่ึงเป็นผู้น�าการเกษตรในท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 จากทั่วประเทศ 
เข้าร่วมกว่า	 800	 ราย	 ผู้บริหาร	 และบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผู้เข้าร่วม 
สัมมนารวมทั้งสิ้นประมาณ	1,200	ราย
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รธก. สศก. เข้าร่วมประชุม The 13th European Evaluation Society 
Biennial Conference : Evaluation for More Resilient Societies

 วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 นางอัญชนา	 ตราโช	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
และคณะ	เข้าร่วมประชุม	The	13th	European	Evaluation	Society	Biennial	Conference	:	Evaluation	 
for	More	Resilient	Societies	ณ	เมืองเทสซาโลนีกี	สาธารณรัฐเฮลเลนิก	(กรีซ)	ซึ่งการประชุม	มีวัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นเวทีและเปิดโอกาสให้นักประเมินผลทั้งเก่าและใหม่ได้น�าเสนอและอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ 
การประเมินผลในช่วงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในด้านต่าง	ๆ	ทั้ง	การเมือง	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และมนุษยธรรม	 
เพื่อร่วมกันก�าหนดแนวทางและนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จะเอาชนะต่อข้อจ�ากัดของการปฏิบัติงานประเมินผล 
ในช่วงวกิฤตกิารณ์ในปัจจบุนั	ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุจ�านวน	721	ราย	จาก	76	ประเทศ	อาท	ิสาธารณรฐัเฮลเลนกิ	 
สหราชอาณาจักร	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	เครือรัฐออสเตรเลีย	สาธารณรัฐแอฟริกาใต	้สาธารณรัฐยูกันดา	เกาหลีใต้	 
ญี่ปุ ่น	 และไทย	 ฯลฯ	 โดยมี	 Mr.	 Bastiaan	 de	 Latt	 นายกสมาคมการประเมินผลแห่งสหภาพยุโรป 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
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สศก. จัดพิธีส่งมอบงานในต�าแหน่งเลขาธิการ สศก.

 วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จัดพิธีส่งมอบงานในต�าแหน่งเลขาธิการ 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ระหว่างนางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
และนางอัญชนา	 ตราโช	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ในวาระ	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2561	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชมุ	พึง่บญุ	 
อาคาร	 สศก.	 โอกาสนี้	 เลขาธิการ	 สศก.	 ได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่	 สศก.	 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในครั้งนี้ด้วย
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สศก. ร่วมกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

 วันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ดร.ทัศนีย์	 เมืองแก้ว	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นผูแ้ทน	สศก.	ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม	เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	ท้องสนามหลวง
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ลธก. สศก. ร่วมการประชุม CFS ครั้งที่ 45

 วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา	 เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก	(CFS)	ครั้งที่	45	ณ	องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ(FAO)	 
กรุงโรม	 สาธารณรัฐอิตาลี	 เพื่อร่วมก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานด้านความม่ันคงอาหาร 
และโภชนาการ	เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงานในการยตุคิวามอดอยากหวิโหยและความยากจน	เพือ่บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในป	ี ค.ศ.	 2030	 ในโอกาสนี	้ เลขาธิการ	 สศก.	 ได้เสนอความเห็นในวาระที	่ 8	 เรื่อง	 
HLPE	 Report	 on	Mutistakeholder	 Partnerships	 to	 Finance	 and	 Improve	 Food	 Security	 and	 
Nutrition	in	the	Framework	of	the	2030	Agenda	โดยได้เน้นย�้าความส�าคัญของการด�าเนินความร่วมมือ 
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมความมั่นคงอาหารและโภชนาการ	 และแลกเปล่ียนประสบการณ ์
ในการด�าเนินนโยบายประชารัฐภาคเกษตร	 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	 
และเกษตรกร	 (Public-Private	 Partnership)	 ลดต้นทุน	 เพิ่มผลผลิต	 โดยใช้ความก้าวหน้าของภาคเอกชน 
ในการบริหารจัดการ	พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย	ีรวมถึงการตลาดในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
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รธก. สศก. ร่วมงานแถลงผลการขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน

 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย์	 เมืองแก้ว	 รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
ร่วมงานแถลงผลการขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศ	ตามโครงการไทยนยิม	ยัง่ยนื	โดยม	ีพลเอกอนพุงษ์	เผ่าจนิดา	 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	เป็นประธานในพธิ	ีซึง่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มนีายกฤษฎา	 
บุญราช	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แถลงในส่วนการด�าเนินโครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิต 
ทางการเกษตร	ณ	ห้องมัฆวานรังสรรค์	สโมสรทหารบก	กรุงเทพฯ
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สศก. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายฉันทานนท์	วรรณเขจร	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็นผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพื้นฐาน	 ฉบับที่	 2	 (PMQA	 FLV	 2)	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2561	 จาก	 นายธงทอง	 จันทรางศุ	 
ประธาน		อ.ก.พ.ร.	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	เก่ียวกบัการส่งเสรมิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีณ	โรงแรมโกลเด้นทวิลิป		 
ซอฟเฟอร์น	กรุงเทพฯ
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อัตราก�าลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจ�า / พนักงานราชการ 
	 	 อัตราก�าลังของข้าราชการ	 660	 อัตรา	 มีคน	 569	 อัตรา
	 	 อัตราก�าลังของลูกจ้างประจ�า	 95	 อัตรา	 มีคน	 95	 อัตรา
	 	 อัตราก�าลังของพนักงานราชการ	 297	 อัตรา	 มีคน	 281	 อัตรา

ข้อมูล	ณ	2	มกราคม	2562

อัตราก�าลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจ�า / พนักงานราชการ

อัตราก�าลังแยกตามวุฒิการศึกษา

กตน.	:	 กลุ่มตรวจสอบภายใน	 กพร.	:	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สลก.	:	 ส�านักงานเลขานุการกรม	 กนผ.	:	 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
กศป.	:	 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 ศปผ.	:	 ศูนย์ประเมินผล
ศสส.	:	 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 สศท.1-12	:	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	1-12
สวศ.	:	 ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	 ศปศ.	:	 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการกษตร
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2562
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย ปี 2561 ปี 2562
อัตราเพิ่ม/ลด

ร้อยละ
งบประมาณ 757,806,200 642,213,800 -15.25

1.  งบบุคลากร 348,241,900 345,466,000 -0.80
					เงินเดือนข้าราชการ 244,498,900 238,167,700 -2.59
					ค่าจ้างประจ�า 32,866,900 32,841,300 -0.08
					พนักงานราชการ 70,876,100 74,457,000 5.05
2.  งบดําเนินงาน 156,464,100 135,780,400 -13.22
					ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 137,992,700 117,309,000 -14.99
					ค่าสาธารณูปโภค 18,471,400 18,471,400 -
3.  งบลงทุน 178,427,600 92,043,400 -48.41
					ค่าครุภัณฑ์ 78,399,700 31,650,100 -59.63
					ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,027,900 60,393,300 -39.62
4.  งบรายจ่ายอื่น 74,672,600 68,924,000 -7.70
					ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตปท.	ชั่วคราว 9,240,300 8,500,000 -8.01
					ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ 1,000,000 1,584,800 58.48
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดท�าข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ 7,000,000 5,000,000 -28.57
					ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชด�าริฯ 2,478,200 2,478,200 -
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ 167,300 338,000 102.03
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 1,000,000 9,000,000 -10.00
					ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�า้มันแห่งชาติ
					และกองทุนปาล์มน�้ามันและน�า้มันปาล์ม

- 3,000,000 -

					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร - 3,000,000 -
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการ	Zoning	by	Agri-Map 12,265,800 8,000,000 -34.78
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 13,245,000 8,000,000 -39.60
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 5,000,000 7,000,000 40.00
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,000,000 4,000,000 33.33
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 3,000,000 2,000,000 -33.33
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�าสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร 15,008,000 2,798,000 -81.36
					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร	ปัจจัยการผลิต
					และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร

2,268,000 2,325,000 2.51

					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการศึกษา	วิเคราะห์แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					ตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่

- 3,000,000 -

					ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค - 7,000,000 -
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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	3608
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	
โทรสาร	0	5312	1319	
E-mail	:	zone1@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดเชียงใหม	่	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		แพร	่	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	จังหวัดอุดรธาน	ี	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	/	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	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

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

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
131	ถนนธราธิบดี	เทศบาลเมืองท่าข้าม	
อ�าเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84130
โทรศัพท์	0	7731	1641,	0	7731	1579,	0	7731	1373
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	หมู่	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
โทร.	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
โทร.	0	5680	3525	
โทรสาร	0	5680	3526
E-mail	:	zone12@oae.go.th
รับผิดชอบพื้นที่	จังหวัดนครสวรรค	์ก�าแพงเพชร	พิจิตร	
เพชรบูรณ์	และอุทัยธานี	

ส่วนภูมิภาค

สถานที่ตั้งส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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คณะท�างานจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.	 นางสาวจริยา	 สุทธิไชยา
2.	 ดร.ทัศนีย์	 เมืองแก้ว
3.	 นายวินิต			 อธิสุข
4.	 นายเสกสรร			 ศิริกุล
5.	 นายพงศ์ไท			 ไทโยธิน
6.	 นางศศิญา			 ปานตั้น
7.	 นางพรพรรณ			 เห็นสว่าง
8.	 นายบัณฑิต		 เกษราพงศ์
9.	 นายบุญเสริม			 สุขภิญโญ
10.	 นางสาวปองวดี			 จรังรัตน์
11.	 นางสาวอรพิม			 สุนทรเกตุ
12.	 นางสาวเมษารัศมิ์			 สังขวุฒิ
13.	 นายธรรมจรรย์			 ตุลยธ�ารง
14.	 นายกิจษาธร			 อ้นเงินทยากร
15.	 นายนพดล			 ศรีพันธุ์		
16.	 นางสาวกรรณิกา			 บุญชิด
17.	 นางสุจารีย์			 พิชา
18.	 นางสุภัค			 วงศ์วิวัฒน์ไชย
19.	 นางสาวเก้าก้อย	 ทองรุต
20.	 นางสาวสุดา	 จงเจริญ
21.	 นายชัยทัต	 อุยะธ�ารงสิทธิ์
22.	 นางสาวณิริศพร	 มีนพัฒนสันติ
23.	 นางสาวถิรพร	 ฐิติพรขจิต
24.	 นางสาวรพีพรรณ		 จั่นเพิ้ง
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