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	 กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้จัดท�ำ

ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รำยงำนผลกำรวเิครำะห์

ปัจจัยและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อภำคเกษตรและทิศทำงกำรเติบโตของภำคเกษตรในปี 2563 

ตลอดจนกำรคำดกำรณ์แนวโน้มในปี 2564 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภำคส่วนใช้ประโยชน์จำก
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ในภำพรวมและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภำคเกษตร โดยใช้ข้อมูลจำกส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงพำณิชย์  
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 หดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสำขำพืช  

สำขำประมง สำขำบริกำรทำงกำรเกษตร และสำขำป่ำไม้ หดตัวร้อยละ 4.7 2.6 3.6 และ 0.5 ตำมล�ำดับ 

ส่วนสำขำปศุสัตว์ ขยำยตัวร้อยละ 2.7

 ปัจจัยลบ

  สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องจากปี 2562 ถึงช่วงกลางปี 2563 ท�ำให้มีปริมำณน�้ำ 

ไม่เพียงพอต่อกำรเพำะปลูกพืช และกำรเจริญเติบโตของพืชและสัตว์น�้ำ ส่งผลให้ผลผลิตพืชและประมง 

ส�ำคัญลดลง ทั้งข้ำว มันส�ำปะหลัง อ้อยโรงงำน สับปะรดโรงงำน ยำงพำรำ ปำล์มน�้ำมัน มังคุด เงำะ กุ้งทะเล

เพำะเลี้ยง และปลำน�้ำจืด นอกจำกนี้ ฝนที่มำล่ำช้ำในช่วงต้นฤดูเพำะปลูก และภำวะฝนทิ้งช่วงในบำงพื้นที่ 

ท�ำให้เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนกำรเพำะปลูกพืช

  การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชหลายชนิด อำทิ โรคใบด่ำงมันส�ำปะหลัง โรคไหม้ข้ำว  

โรคใบร่วงยำงพำรำ และกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด ส่งผลให้ผลผลิตพืชบำงส่วนได้รับ 

ควำมเสียหำย

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ท�ำให้มีมำตรกำรปิดเมือง  

ไม่มีเที่ยวบินและพนักงำนในกำรขนส่งสินค้ำ รวมถึงกำรปิดด่ำนกำรค้ำชำยแดน ส่งผลกระทบ 

ต่อกำรขนส่ง กำรค้ำ และกำรส่งออกสินค้ำเกษตร

  การปิดสถานประกอบการ กำรหยุดชะงักของกิจกรรมกำรผลิต กำรขนส่ง ภำคกำรท่องเที่ยว 

ภำคบริกำรต่ำง ๆ จำกโควิด-19 ท�ำให้แรงงำนต่ำงด้ำวเดินทำงกลับประเทศ และยังไม่สำมำรถเดินทำงกลับ

เข้ำมำท�ำงำนที่ประเทศไทยได้ ส่งผลให้เกิดปัญหำขำดแคลนแรงงำนในภำคเกษตร อำทิ แรงงำนเก็บผลไม้ 

และแรงงำนกรีดยำง

  เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัว รวมทั้งควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ส่งผลให้กำร

ส่งออกสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยฟื้นตัวได้ช้ำ

บทสรุปผู้บริหำร

(ก)



 ปัจจัยบวก

  มาตรการเยยีวยาและฟ้ืนฟเูกษตรกร จากผลกระทบของโควดิ-19 โดยมำตรกำรเยยีวยำเกษตรกร 

ได้มีกำรจ่ำยเงนิ 5,000 บำท ให้แก่เกษตรกร ต่อเนือ่ง 3 เดือน เพือ่ช่วยบรรเทำผลกระทบจำกวกิฤตโควดิ-19 

ท�ำให้เกษตรกรมีรำยได้และสำมำรถท�ำกำรเกษตรได้ต่อเนื่อง มำตรกำรรองรับแรงงำนคืนถ่ิน ได้ช่วยเหลือ 

ให้แรงงำนที่ถูกเลิกจ้ำงกลับคืนถิ่นบ้ำนเกิดมำท�ำกำรเกษตรให้สำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และ

โครงกำร 1 ต�ำบล 1 เกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและเป็นทำงรอดในสถำนกำรณ์กำรระบำด

ของโควิด-19 

  การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ผ่ำนแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee  

ช่วยเพิ่มช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร

  การด�าเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำทิ กำรพัฒนำ 

เกษตรกรสู่ Smart Farmer และพัฒนำสถำบันเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรกรมืออำชีพ 

ที่มีศักยภำพทั้งด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด โดยใช้หลักกำรตลำดน�ำกำรผลิตควบคู่กับ 

กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั อำทิ โครงกำร “เรำไม่ท้ิงกนั” โครงกำร “เรำเท่ียวด้วยกนั” 

และโครงกำร “คนละครึ่ง” ท�ำให้คนไทยเดินทำงท่องเที่ยวและบริโภคสินค้ำมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมต้องกำร

สินค้ำเกษตรและอำหำรเพิ่มขึ้น 

  ศกัยภาพในการผลติสนิค้าเกษตรของไทย และควำมเชือ่มัน่ในคณุภำพมำตรฐำนของสนิค้ำเกษตรไทย  

ท�ำให้หลำยประเทศยังคงมีควำมต้องกำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564
 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.3–2.3 โดยสำขำพืช 

ขยำยตัวร้อยละ 1.9–2.9 สำขำปศุสัตว์ ขยำยตัวร้อยละ 1.0–2.0 สำขำประมง ขยำยตัวร้อยละ 0.1–1.1 

สำขำบริกำรทำงกำรเกษตร ขยำยตัวร้อยละ 0.2–1.2 และสำขำป่ำไม้ ขยำยตัวร้อยละ 1.0–2.0 โดยมีปัจจัย

สนับสนุน ดังนี้

  สภำพอำกำศทีเ่อือ้อ�ำนวยต่อกำรท�ำกำรเกษตรมำกข้ึน โดยคำดว่ำจะมปีรมิำณน�ำ้เพยีงพอส�ำหรับ

กำรเพำะปลูก และไม่ประสบปัญหำภัยแล้งที่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่ำนมำ

  กำรด�ำเนนินโยบำยด้ำนกำรเกษตรทีต่่อเนือ่ง ท้ังกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�ำ้ กำรพัฒนำ Smart Farmer  

และ Young Smart Farmer กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อกำรตัดสินใจ กำรส่งเสริม 

กำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลติและยกระดับคุณภำพสนิค้ำเกษตร กำรส่งเสริมกำรรวมกลุม่ กำรใช้หลักกำรตลำด

น�ำกำรผลิต ท�ำให้กำรบริหำรกำรผลิตมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด มีกำรวำงแผนกำรผลิต

และกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม ซึ่งช่วยลดต้นทุนกำรผลิต ท�ำให้เกษตรกรมีรำยได้ที่มีเสถียรภำพ

มำกขึน้ รวมถงึกำรด�ำเนนิแผนงำนโครงกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรเกษตรตำมกรอบกำรฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศ 

(ข)



  ในปี 2564 คำดว่ำจะเป็นโอกำสของภำคเกษตรไทยที่ประเทศต่ำง ๆ มีกำรน�ำเข้ำอำหำร 

จำกประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีระบบกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน และกำร

เฝ้ำระวังควบคุมโรคระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ต่ำงประเทศมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพสินค้ำของไทย

  สถำนกำรณ์เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2564 ที่มีแนวโน้มขยำยตัว รวมทั้งมำตรกำรกระตุ้น

เศรษฐกจิของภำครฐัทีต่่อเนือ่ง ช่วยสนบัสนนุให้มกีำรบรโิภคสนิค้ำและบรกิำรมำกข้ึน ส่งผลให้ควำมต้องกำร

สินค้ำเกษตรและอำหำรเพิ่มขึ้น

  ทิศทำงเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่มีแนวโน้มขยำยตัวได้ รวมถึงโอกำสในด้ำนควำมร่วมมือและ

กำรเจรจำข้อตกลงทำงกำรค้ำของไทยกับประเทศคู่ค้ำซ่ึงจะเป็นผลดีต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำร

ของไทย

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
หน่วย: ร้อยละ

สาขา 2563 2564

ภาคเกษตร -3.3 1.3–2.3

พืช  -4.7 1.9–2.9

ปศุสัตว ์ 2.7 1.0–2.0

ประมง  -2.6 0.1–1.1

บริกำรทำงกำรเกษตร  -3.6 0.2–1.2

ป่ำไม ้ -0.5 1.0–2.0

ที่มา: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร  ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

(ค)



ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรปี	2563	
และแนวโน้มปี	2564

ส่วนที่	1

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564
Agricultural Economic Outlook 1



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 
และแนวโน้มปี 2564

1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจภายนอก
 1.1 เศรษฐกิจโลก
   ในเดอืนตลุาคม 2563 กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)  

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตัวร้อยละ 4.4 ปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อย จำกท่ีคำดกำรณ์ไว้เดิม  

ณ เดือนมิถุนำยน 2563 ว่ำจะหดตัวร้อยละ 4.9 เนื่องจำกประเมินว่ำในช่วงไตรมำส 2 เศรษฐกิจโลก  

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเศรษฐกิจของประเทศพัฒนำแล้วมีกำรฟื้นตัวดีกว่ำท่ีคำดไว้ จำกกำรคลำยมำตรกำร 

ปิดเมือง อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยังคงส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2563  

และปี 2564 ที่จะท�ำให้เกิดปัญหำกำรว่ำงงำนสูงข้ึนเป็นวงกว้ำงท้ังประเทศพัฒนำแล้วและประเทศ 

ก�ำลงัพฒันำ ซึง่ในระยะต่อไปจะท�ำให้เกดิควำมไม่เท่ำเทยีมทำงรำยได้ระหว่ำงประเทศพฒันำแล้วและประเทศ

ก�ำลงัพัฒนำ และอำจมปีระชำกรโลกกว่ำ 90 ล้ำนคน เข้ำสูภ่ำวะยำกจน นอกจำกนี ้ในปี 2563 เศรษฐกจิโลก 

ยงัคงเผชญิกบัปัจจัยเสีย่งส�ำคญั อำท ิอปุสงค์ทีบ่ำงเบำ ภำคกำรท่องเทีย่วหดตวั ควำมกงัวลในตลำดกำรเงนิและ 

เงินทุนเคลื่อนย้ำยระหว่ำงประเทศ รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก และสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำ

และจีน

   เมื่อพิจำรณำถึงเศรษฐกิจของประเทศที่ส�ำคัญในปี 2563 พบว่ำ สหรัฐอเมริกา หดตัวร้อยละ 

4.3 โดยปรบัตวัดขีึน้จำกทีค่ำดกำรณ์ไว้เมือ่เดอืนมิถุนำยน 2563 ว่ำจะหดตวัร้อยละ 8.0 ซึง่เศรษฐกจิสหรฐัฯ  

ที่หดตัวลดลง เป็นผลมำจำกมำตรกำรกระตุ ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล เช่น กำรให้เงินช่วยเหลือกับ 

ภำคครัวเรือน กำรประกันรำยได้แก่ผู้ว่ำงงำน ขณะที่กำรจ้ำงงำนเริ่มฟื้นตัว อย่ำงไรก็ตำม เศรษฐกิจสหรัฐฯ  

ยงัคงเผชญิกบัควำมเสีย่งหลำยประกำร เช่น ตัวเลขผูต้ดิเชือ้โควิด-19 ทีย่งัเพิม่สงูต่อเนือ่ง กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน 

ที่ลดลง และเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐท่ีอ่อนค่ำลง ส�าหรับกลุ่มยูโรโซน (ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี  

และสเปน) หดตัวร้อยละ 8.3 โดยปรับตัวดีขึ้นจำกท่ีคำดกำรณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนำยน 2563 ว่ำจะหดตัว 

ร้อยละ 10.2 จำกกำรที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นจำกกำรผ่อนปรนกำรปิดเมือง โดยธนำคำรกลำงต่ำง ๆ ของ

ประเทศสมำชิกด�ำเนินนโยบำยกำรเงินท่ีมีแนวโน้มผ่อนคลำย คงอัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต�่ำเพื่อรักษำ

เสถยีรภำพของระบบกำรเงนิ บรรเทำปัญหำกำรลดลงของอปุสงค์ในประเทศ อำท ิเยอรมน ีโดยรฐับำลขยำย

มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ขยำยเวลำโครงกำรจ้ำงงำนระยะสั้น ยกเลิกกำรเก็บภำษีในบำงประเภท 

ฝรั่งเศส โดยรัฐบำลออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ลดภำษีส�ำหรับภำคธุรกิจ ส่วนเศรษฐกิจญ่ีปุ่น  

หดตวัร้อยละ 5.3 โดยปรบัตัวดีขึน้กว่ำทีเ่คยคำดกำรณ์ไว้เมือ่เดอืนมถุินำยน 2563 เป็นผลจำกกำรท่ีเศรษฐกจิ 

เร่ิมฟ้ืนตวัหลงัจำกทีร่ฐับำลยกเลกิมำตรกำรฉกุเฉนิ รวมถึงภำคธรุกิจขยำยก�ำลงักำรผลติ ขณะท่ีเศรษฐกจิจนี  

ขยายตัวร้อยละ 1.9 เนื่องจำกอุปสงค์ในประเทศฟื้นตัว กำรน�ำเข้ำขยำยตัวได้ดี ส�ำหรับเศรษฐกิจ 

ของอาเซียน 5 (ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) หดตัวร้อยละ 3.4 จำกที่

คำดกำรณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนำยน 2563 ว่ำจะหดตัวร้อยละ 2.0
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   ทั้งนี้ IMF คำดว่ำ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.2 จำกกำรฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกภำยหลงักำรคลีค่ลำยของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ทัง้นี ้กำรฟ้ืนตวัดงักล่ำว

จ�ำเป็นต้องอำศัยมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงินจำกรัฐบำลของประเทศต่ำง ๆ  เพื่อเยียวยำ

ผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 และสนบัสนนุกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิ โดยได้คำดกำรณ์ว่ำ

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำ ยูโรโซน ญี่ปุ่น จีน และอำเซียน 5 จะขยำยตัวร้อยละ 3.1  5.2  2.3  8.2  และ 6.2 

ตำมล�ำดับ

 1.2 เศรษฐกิจการเกษตรโลก
   สถำนกำรณ์ด้ำนรำคำสนิค้ำเกษตรและอำหำรในตลำดโลก สะท้อนจำกดัชนรีำคำอำหำร ซึง่จดัท�ำ 

โดย Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) พบว่ำ ดัชนีรำคำอำหำร

เฉลี่ยในปี 2563 (เดือนมกรำคม–พฤศจิกำยน 2563) อยู่ที่ระดับ 97.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จำกช่วงเดียวกัน 

ของปี 2562 ซ่ึงเฉลีย่อยูท่ีร่ะดับ 94.5 โดยกลุม่สนิค้ำท่ีมรีำคำเฉลีย่เพิม่ขึน้ ได้แก่ น�ำ้มนัพชื ธญัพชื และน�ำ้ตำล

ส่วนกลุ่มสินค้ำที่มีรำคำเฉลี่ยลดลง ได้แก่ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นม 

    รำคำสินค้ำกลุ ่มน�้ำมันพืชเฉลี่ยในปี 2563 เพิ่มข้ึน โดยรำคำน�้ำมันปำล์มมีทิศทำง 

เพิม่ขึน้ จำกกำรชะลอกำรผลติในประเทศผูผ้ลติหลกั ประกอบกบัควำมต้องกำรน�ำเข้ำทัว่โลกทีเ่พิม่ขึน้มำกกว่ำ

ทีค่ำดกำรณ์ไว้ ส�ำหรบัรำคำน�ำ้มนัถัว่เหลอืงปรับตัวเพิม่ข้ึนตำมปรมิำณกำรผลติท่ีลดลงของประเทศผูผ้ลติหลกั  

ประกอบกับมีควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมกำรผลิตไบโอดีเซลของสหรัฐอเมริกำ ส่วนรำคำน�้ำมัน 

เมล็ดทำนตะวนัเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกควำมต้องกำรน�ำเข้ำจำกจีนเพ่ิมข้ึน และรำคำน�ำ้มนัเรพซีดเพิม่ข้ึน เน่ืองจำก

ปริมำณผลผลิตทั่วโลกค่อนข้ำงทรงตัว

ตารางที่	1		อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศต่างๆ
หน่วย: ร้อยละ

ประเทศ 2562 2563f 2564f

โลก 2.8 -4.4 5.2

สหรัฐอเมริกำ 2.2 -4.3 3.1

ยูโรโซน* 1.3 -8.3 5.2

ญี่ปุ่น 0.7 -5.3 2.3

จีน 6.1 1.9 8.2

อำเซียน 5** 4.9 -3.4 6.2

ที่มา: World Economic Outlook, October 2020, IMF
หมายเหตุ:   *  ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตำลี และสเปน
    **  ประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนำม
    f   ตัวเลขประมำณกำร
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    รำคำสินค้ำกลุ่มธัญพืชเฉล่ียในปี 2563 เพิ่มขึ้น โดยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

จำกควำมต้องกำรของจีนและสหรัฐอเมริกำ รำคำข้ำวฟ่ำงปรับตัวเพิ่มข้ึน จำกควำมต้องกำรน�ำเข้ำจำกจีน

ที่เพิ่มขึ้น รำคำข้ำวบำร์เลย์ปรับตัวเพิ่มข้ึน เป็นผลจำกกำรส่งออกจำกอำร์เจนตินำไปจีนเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก 

รำคำข้ำวปรับตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจำกปริมำณผลผลิตท่ีมีอยู่จ�ำกัดตำมฤดูกำลและควำมต้องกำรของแอฟริกำท่ี

มีเพิ่มขึ้น โดยรำคำข้ำวเมล็ดสั้น (จำปอนิกำ) และรำคำข้ำวหอมและข้ำวเมล็ดยำว (อินดิกำ) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ส่วนรำคำข้ำวสำลปีรบัตวัเพิม่ขึน้ จำกกำรคำดกำรณ์ผลผลติทีล่ดลงในยโุรป และปรมิำณกำรสัง่ซือ้ทีม่เีพิม่ขึน้

    รำคำสินค้ำกลุ่มเนื้อสัตว์เฉลี่ยในปี 2563 ลดลง โดยรำคำเนื้อสุกรปรับตัวลดลง เนื่องจำก

ควำมต้องกำรน�ำเข้ำของประเทศต่ำง ๆ ลดลง จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท่ีส่งผลให ้

ควำมต้องกำรบริโภคอำหำรลดลง ส�ำหรับรำคำเนื้อวัวและเนื้อสัตว์ปีกลดลงจำกปริมำณกำรน�ำเข้ำที่ลดลง แม้ว่ำ 

ในภมูภิำคกำรผลติท่ีส�ำคญัจะมกีจิกรรมกำรช�ำแหละและกำรแปรรูปทีล่ดลง เช่นเดยีวกบัรำคำเนือ้แกะทีป่รบัตวั 

ลดลง เนื่องจำกควำมต้องกำรน�ำเข้ำลดลง ท่ำมกลำงกำรผลิตเนื้อแกะในฤดูกำลใหม่ที่มีอย่ำงต่อเนื่อง

    รำคำสนิค้ำกลุม่ผลติภณัฑ์นมเฉลีย่ในปี 2563 ลดลง โดยรำคำผลติภณัฑ์นมทีส่�ำคญั ได้แก่ 

เนย เนยแข็ง นมผง และนมผงขำดมันเนยมีรำคำลดลง เนื่องจำกผลผลิตมีปริมำณมำกตำมฤดูกำล ประกอบ

กับควำมต้องกำรน�ำเข้ำจำกทั่วโลกที่ลดลง จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19

    รำคำน�้ำตำลเฉลี่ยในปี 2563 เพิ่มขึ้น เนื่องจำกผลผลิตน�้ำตำลของบรำซิลและอินเดีย 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตน�้ำตำลรำยใหญ่ของโลกมีปริมำณลดลง เนื่องจำกปริมำณน�้ำฝนที่ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย อย่ำงไรก็ตำม 

รำคำน�้ำตำลยังมีควำมผันผวนสูงจำกควำมไม่แน่นอนของตลำดน�้ำมันดิบและกำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินเรียล

ของบรำซิลเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐ 

ตารางที่	2		ดัชนีราคาอาหารโลก จ�าแนกตามกลุ่มสินค้า
หน่วย: ร้อยละ

กลุ่มสินค้า
เฉลี่ย ม.ค.-พ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง

)ร้อยละ(2562 2563

ดัชนีราคาอาหารโลก 94.5 97.0 2.7

น�้ำมันพืช  81.6 96.6 18.3

ธัญพืช  96.3 101.5 5.5

น�้ำตำล  78.2 78.8 0.8

เนื้อสัตว ์ 99.4 95.4 -4.0

ผลิตภัณฑ์นม  102.7 101.1 -1.6

ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
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(Food Price Index, 2014–2016 = 100)

ที่มา : FAO

 1.3 ราคาน�้ามันในตลาดโลก
   รำคำน�้ำมันดิบดูไบในเดือนมกรำคม-พฤศจิกำยน 2563 เฉล่ียอยู่ท่ี 41.52 ดอลลำร์สหรัฐ

ต่อบำร์เรล ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ท่ี 63.07 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล หรือลดลง 

ร้อยละ 34.16 โดยอุปทำนน�้ำมันส่วนเกินเพิ่มขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้น�้ำมันลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจ

โลกที่ชะลอตัว จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท่ีแพร่ระบำดไปท่ัวโลกท�ำให้หลำยประเทศ

ออกมำตรกำรควบคุมโรค มีกำรขยำยมำตรกำรปิดเมือง และมำตรกำรทำงสังคมที่เข้มงวด ส่งผลให้กิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจลดลงอย่ำงมำก ประกอบกับควำมล้มเหลวของกำรเจรจำตกลงเพื่อควบคุมกำรผลิตน�้ำมันของ

กลุ่มผู้ผลิตน�้ำมันรำยใหญ่ หลังจำกข้อตกลงร่วมในกำรควบคุมปริมำณกำรผลิตเดิมสิ้นสุดในเดือนมีนำคม 

2563 บำงประเทศมีกำรกลับมำผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งกำรตลำด ส่งผลให้รำคำน�้ำมันในเดือนเมษำยนลดลง 

อย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มผู้ผลิตน�้ำมันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกได้มีกำรเจรจำและได้ข้อสรุปร่วมกัน 

ในกำรทยอยปรับลดปริมำณกำรผลิต ท�ำให้รำคำน�้ำมันค่อย ๆ ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ดัชนีราคาอาหารโลก ปี 2560–2563

(Food Price Index, 2014–2016 = 100) 

 
ท่ีมา: FAO 

 

1.3 ราคาน  ามันในตลาดโลก 
ราคาน้ ามันดิบดูไบในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 41.52 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 63.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือ 
ลดลงร้อยละ 34.16 โดยอุปทานน้ ามันส่วนเกินเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันลดลงตาม 
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก 
ท าให้หลายประเทศออกมาตรการควบคุมโรค มีการขยายมาตรการปิดเมือง และมาตรการทางสังคมที่
เข้มงวด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมาก ประกอบกับความล้มเหลวของการเจรจาตกลง 
เพื่อควบคุมการผลิตน้ ามันของกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ หลังจากข้อตกลงร่วมในการควบคุมปริมาณ
การผลิตเดิมสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2563 บางประเทศมีการกลับมาผลิตเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด 
ส่งผลให้ราคาน้ ามันในเดือนเมษายนลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ผลิตน้ ามันทั้งในและนอกกลุ่ม
โอเปกได้มีการเจรจาและได้ข้อสรุปร่วมกันในการทยอยปรับลดปริมาณการผลิต ท าให้ราคาน้ ามันค่อย ๆ 
ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 
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ที่มา :  World Bank
 

ท่ีมา: World Bank 
 

1.4 อัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ 

31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 30.12 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรืออ่อนค่าลงร้อยละ 0.83 เนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังเกินดุลที่ลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญจากปีที่ผ่านมา และการประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง 
ที่ผ่านมา ประกอบกับดัชนีค่าเงินดอลลาร์์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะ
ถดถอย (Global Recession) ที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้มีความต้องการ 
ถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยของสหรัฐฯ มากขึ้น และเมื่อเทียบกับคู่ค้า/คู่แข่งอ่ืน  ๆ เงินบาท 
ยังเคลื่อนไหวอ่อนค่าขึ้นสะท้อนจากดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ที่ลดลงจากปีช่วงเดียวกัน 
ของที่ผ่านมา 
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2. เศรษฐกิจไทยในภาพรวม
  ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2563  

จะลดลงร้อยละ 6.0 (ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563) โดยมีข้อจ�ำกัดจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19  

ปัญหำภัยแล้ง และควำมล่ำช้ำของงบประมำณ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจำกที่คำดกำรณ์ไว้ที่ร้อยละ (-7.8)–(-7.3)  

เมื่อเดือนสิงหำคม 2563 เน่ืองจำกกำรบริโภคภำคเอกชนท่ีปรับตัวดีข้ึนเร็วกว่ำท่ีคำด โดยเป็นผลจำก 

กำรกลับมำด�ำเนินกิจกรรมและกำรเปิดด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นปกติมำกขึ้นภำยหลังกำรผ่อนคลำยมำตรกำร

ควบคุมกำรแพร่ระบำดและผลของกำรด�ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำและกำรกระตุ้นกำรบริโภค 

ที่ด�ำเนินออกมำอย่ำงต่อเน่ือง ในขณะที่กำรลงทุนภำครัฐที่ขยำยตัวเร่งขึ้น ให้สอดคล้องกับกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณภำยใต้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรผลิต 

ในภำคอุตสำหกรรมและภำคเกษตรเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ตำมผลกำรฟื้นตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศและ 

กำรส่งออก สศช. คำดว่ำเศรษฐกจิไทยในปี 2564 จะขยำยตวัร้อยละ 3.5–4.5 โดยมแีรงสนบัสนนุส�ำคญัจำก  

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564
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 1.4 อัตราแลกเปลี่ยน
   อตัรำแลกเปลีย่นเงนิบำทต่อดอลลำร์สหรฐัเฉลีย่เดอืนมกรำคม–พฤศจกิำยน 2563 อยูท่ี ่31.40  

บำทต่อดอลลำร์สหรฐั อ่อนค่ำขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปี 2562 ซ่ึงเฉลีย่อยูท่ี่ 30.12 บำทต่อดอลลำร์สหรฐั  

หรืออ่อนค่ำลงร้อยละ 0.83 เนื่องจำกดุลบัญชีเดินสะพัดท่ียังเกินดุลท่ีลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญจำกปีท่ี 

ผ่ำนมำ และกำรประกำศลดดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยในช่วงท่ีผ่ำนมำ ประกอบกับ 

ดัชนีค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐแข็งค่ำขึ้นเล็กน้อย จำกเศรษฐกิจโลกท่ีเข้ำสู่ภำวะถดถอย (Global Recession)  

ที่เป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท�ำให้มีควำมต้องกำรถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยของสหรัฐฯ  

มำกขึ้น และเมื่อเทียบกับคู่ค้ำ/คู่แข่งอื่น ๆ เงินบำทยังเคลื่อนไหวอ่อนค่ำข้ึนสะท้อนจำกดัชนีค่ำเงินบำท 

ที่แท้จริง (REER) ที่ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ

ที่มา : ธนำคำรแห่งประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 

จะลดลงร้อยละ 6.0 (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) โดยมีข้อจ ากัดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ (-7.8)–(-7.3) 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นเร็วกว่าที่คาด โดยเป็นผลจาก 
การกลับมาด าเนินกิจกรรมและการเปิดด าเนินธุรกิจอย่างเป็นปกติมากข้ึนภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดและผลของการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและการกระตุ้นการบริโภค 
ที่ด าเนินออกมาอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐที่ ขยายตัวเร่งขึ้น  ให้สอดคล้องกับ 
การใช้จ่ายงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ตามผลการฟื้นตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศและการส่งออก 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 3.5–4.5 โดยมีแรงสนับสนุนส าคัญ
จาก 1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ 2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 
3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ และ 
4) ฐานการขยายตัวที่ต่างผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP 

ในปี  2563 อัตราดอกเบี้ ยน โยบาย อยู่ที่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี  จากผลการประชุม  
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นกว่าคาดไว้ แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าและยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่อยู่ในระดับต่ าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองปีก่อนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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1) กำรปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภำยในประเทศ 2) กำรฟื ้นตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก  

3) แรงขับเคล่ือนจำกภำครัฐจำกกำรเบิกจ่ำยภำยใต้กรอบงบประมำณและมำตรกำรทำงเศรษฐกิจ และ  

4) ฐำนกำรขยำยตัวที่ต่ำงผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจะขยำยตัวร้อยละ  

4.2 กำรบริโภคภำคเอกชนและกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6 ตำมล�ำดับ อัตรำเงินเฟ้อ 

ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP ในปี 2563  

อัตรำดอกเบี้ยนโยบำย อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี จำกผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.)  

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 เนื่องจำกประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นกว่ำที่คำดไว้ แต่มีแนวโน้ม 

ฟื้นตัวช้ำและยังต้องกำรแรงสนับสนุนจำกอัตรำดอกเบ้ียนโยบำยท่ีอยู่ในระดับต�่ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำ 

จะใช้เวลำประมำณสองปีก่อนที่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู ่ระดับก่อนกำรแพร่ระบำด 

ของโควิด-19 อย่ำงไรก็ดี กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปรำะบำงและมีควำมไม่แน่นอนสูง และรักษำ 

ขดีควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนินโยบำยกำรเงนิทีม่จี�ำกดัเพือ่ใช้ในจงัหวะท่ีเหมำะสมและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ  

ส�ำหรับอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในเดือนมกรำคม–พฤศจิกำยน 2563 ลดลงร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปี 2562 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
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3.  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร
 3.1 ปัจจัยพื้นฐาน
   1)  เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว และเน้ือที่ให้ผลของพืชที่ส�าคัญในปี 2563 เนื้อที่ 
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เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ส่วนเนื้อที่เพำะปลูกข้ำวนำปรังและเนื้อท่ีเก็บเก่ียวอ้อยโรงงำนลดลง โดยคำดว่ำในปี 
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จะมีทิศทำงเพ่ิมขึ้น ขณะที่เนื้อที่เพำะปลูกข้ำวนำปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงำนและเนื้อท่ีให้ผลยำงพำรำ 

มีแนวโน้มลดลง

ร ะ ดั บ ก่ อ น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ว รั ส โ ค วิ ด - 1 9  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ก า ร ฟื้ น ตั ว ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูง และรักษาขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงินที่มีจ ากัดเพื่อใช้ใน
จังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2563 
ลดลงร้อยละ 0.90 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2562  
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ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 

จะลดลงร้อยละ 6.0 (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) โดยมีข้อจ ากัดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ (-7.8)–(-7.3) 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นเร็วกว่าที่คาด โดยเป็นผลจาก 
การกลับมาด าเนินกิจกรรมและการเปิดด าเนินธุรกิจอย่างเป็นปกติมากข้ึนภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดและผลของการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและการกระตุ้นการบริโภค 
ที่ด าเนินออกมาอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐที่ ขยายตัวเร่งขึ้น  ให้สอดคล้องกับ 
การใช้จ่ายงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ตามผลการฟื้นตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศและการส่งออก 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 3.5–4.5 โดยมีแรงสนับสนุนส าคัญ
จาก 1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ 2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 
3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ และ 
4) ฐานการขยายตัวที่ต่างผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP 

ในปี  2563 อัตราดอกเบี้ ยน โยบาย อยู่ที่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี  จากผลการประชุม  
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นกว่าคาดไว้ แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าและยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่อยู่ในระดับต่ าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองปีก่อนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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หน่วย: ล้ำนไร่

สินค้า 2562 *2563 การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) *2564 การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

ข้ำวนำปี 61.20 61.28 0.14 61.35 0.11

ข้ำวนำปรัง 11.00 7.32 -33.43 6.10 -16.66

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 7.02 7.03 0.07 7.06 0.42

มันส�ำปะหลัง** 8.67 8.92 2.90 9.09 1.96

อ้อยโรงงำน (รวมพันธุ์)** 11.80 11.78 -0.18 8.81 -25.20

ยำงพำรำ*** 20.46 20.58 0.60 20.46 -0.57

ปำล์มน�้ำมัน*** 5.66 5.88 3.87 6.09 3.50

ที่มา: ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร  ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

หมายเหตุ:  * ข้อมูลพยำกรณ์ณ เดือนพฤศจิกำยน 2563

  **  เนื้อที่เก็บเกี่ยว

  *** เนื้อที่ให้ผล

ตารางที่	3  เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่ให้ผลพืชที่ส�าคัญ (Outlook)

   2) สภาพลมฟ้าอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
    กรมอุตุนิยมวิทยำได้ประเมินผลกระทบของลมฟ้ำอำกำศที่มีต่อพืชในประเทศไทยในช่วง
ฤดูเพำะปลูก โดยจัดท�ำเป็นรำยเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงกันยำยนของทุกปี ซึ่งเป็นระยะที่ประเทศไทย 
ได้รบัอทิธพิลจำกมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ กำรประเมนินีจ้ะพจิำรณำเฉพำะผลกระทบอนัเนือ่งมำจำกสภำวะฝน  
และพิจำรณำจำกค่ำ Generalized Monsoon Index (GMI) ซึง่เป็นค่ำดชันคีวำมแห้งแล้งทำงด้ำนกำรเกษตร 
ทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิแก่พชืทีก่�ำลงัเจรญิเติบโต อนัมสีำเหตเุนือ่งมำจำกกำรขำดแคลนควำมชืน้ โดย GMI 
จะมีค่ำขึ้นอยู่กับปริมำณฝนรำยเดือนในระหว่ำงช่วงฤดูมรสุมนั้น ๆ
    เดือนมิถุนายน 2563 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทย 
ตลอดเดอืน โดยมีก�ำลงัแรงเป็นระยะ ๆ  ในช่วงต้นเดอืนและกลำงเดอืน ประกอบกบัมหีย่อมควำมกดอำกำศปกคลมุ
บริเวณประเทศลำวและเวียดนำมตอนบนเกือบตลอดเดือน นอกจำกนี้มีหย่อมควำมกดอำกำศต�่ำปกคลุม 
บริเวณอ่ำวมะตะบันและอ่ำวเบงกอล ในช่วงวันท่ี 5-9 อีกท้ังพำยุโซนร้อน “นูรี (NURI, 2002)” บริเวณ 
ทะเลจนีใต้ตอนบนได้เคลือ่นขึน้ฝ่ังบรเิวณเมอืงหยำงเจียง มณฑลกวำงตุง้ ประเทศจนีในวนัที ่14 ก่อนอ่อนก�ำลงัลง 
ตำมล�ำดับแล้วสลำยตัวในวันเดียวกัน ลักษณะดังกล่ำวท�ำให้เดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตก 
หนำแน่นส่วนมำกในช่วงต้นเดือนและกลำงเดือน ส่วนในช่วงปลำยเดือนหลำยพ้ืนท่ีมีฝนลดลง ส�ำหรับ 
บริเวณทีม่ปีรมิำณฝนรวมต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่มำกที่สดุในเดือนนี้คอืที่ จงัหวดัมุกดำหำร ซึง่วดัปริมำณฝนได ้42.4  
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มิลลิเมตร (ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 83) ส่วนบริเวณที่มีปริมำณฝนรวมสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือจังหวัด 
นครศรีธรรมรำช วัดปริมำณฝนได้ 313.5 มิลลิเมตร (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 205) โดยปริมำณฝนรวม 
มำกที่สุดของประเทศไทยในเดือนนี้วัดได้ 647.1 มิลลิเมตร ที่ กกษ.พลิ้ว อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (สูงกว่ำ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 13)
    ผลการวิเคราะห์ GMI: พบว่ำพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีสภำวะฝนอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
ถึงควำมชื้นสูงกว่ำปกติ (GMI มีค่ำระหว่ำง 41-90) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยำ ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ปัตตำนี นรำธิวำส ยะลำ  
และภูเก็ต ที่มีควำมชื้นเกินควำมต้องกำร (GMI มีค่ำระหว่ำง 91-100) ส�ำหรับพื้นที่อื่น ๆ ทำงด้ำนตะวันตก 
ของภำคเหนือ บำงพื้นที่ของภำคกลำง ด้ำนตะวันออกของภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภำวะฝนอยู่ในเกณฑ ์
ค่อนข้ำงแล้งถึงแล้งจัด (GMI มีค่ำระหว่ำง 0-40) โดยเฉพำะพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ตำก  
ก�ำแพงเพชร หนองคำย สกลนคร นครพนม มุกดำหำร ร้อยเอ็ด กำญจนบุรี ตรำด และระนอง ที่มีสภำวะฝน 
อยู่ในเกณฑ์แล้งจัด (GMI มีค่ำระหว่ำง 0-20)
    เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน 
และประเทศไทยมกี�ำลงัอ่อน โดยมลีมตะวันออกเฉยีงใต้พดัปกคลมุประเทศไทยและอ่ำวไทยเป็นระยะ ๆ  และ 
มีหย่อมควำมกดอำกำศต�่ำปกคลุมบริเวณประเทศลำวและเวียดนำมตอนบนในบำงช่วง ท�ำให้เดือนนี้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีปริมำณและกำรกระจำยของฝนไม่สม�่ำเสมอ โดยเฉพำะในช่วงต้นเดือนท่ีหลำยพื้นท่ี 
มีฝนน้อย เนื่องจำกร่องมรสุมพำดผ่ำนบริเวณประเทศเมียนมำและลำว อีกท้ังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัด 
ปกคลมุมกี�ำลังอ่อน ส�ำหรบัภำคใต้มฝีนตกหนำแน่นเกอืบตลอดเดอืน จำกอทิธพิลของมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ 
ที่พัดปกคลุมอีกทั้งมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภำคใต้กับมีคลื่นกระแสลมฝ่ำยตะวันออกเคลื่อนผ่ำน 
ภำคตะวนัออกเข้ำปกคลมุภำคกลำงตอนล่ำงและอ่ำวไทยในบำงช่วง ท�ำให้มฝีนเพิม่ขึน้และมฝีนหนกัถงึหนกัมำก 
บำงพืน้ทีใ่นช่วงดังกล่ำว ส�ำหรบับรเิวณทีม่ปีรมิำณฝนรวมต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่มำกท่ีสดุในเดอืนนีค้อื อ�ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก วัดปริมำณฝนได้ 66.7 มิลลิเมตร (ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 79.7) และปริมำณฝนรวมน้อยที่สุด 
วดัได้ 29.1 มลิลิเมตร (ต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ร้อยละ 62.6) ทีเ่ขือ่นภมูพิล อ�ำเภอสำมเงำ จงัหวดัตำก โดยปรมิำณฝนรวม 
มำกที่สุดของประเทศไทยในเดือนน้ีวัดปริมำณฝนได้ 540.5 มิลลิเมตร ท่ี กกษ.ยะลำ (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย 
ร้อยละ 240.9) และเป็นปริมำณฝนรวมที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดของเดือนนี้
    ผลการวิเคราะห์ GMI: พบว่ำในเดือนนี้บริเวณท่ีมีสภำวะฝนอยู่ในเกณฑ์แล้งถึงแล้งจัด 
ได้ขยำยพืน้ทีเ่พิม่มำกขึน้จำกเดือนทีผ่่ำนมำครอบคลุมในหลำยพืน้ท่ีของประเทศไทยตอนบนและบำงส่วนของ 
ภำคใต้ โดยพ้ืนที่แล้งจัด (GMI มีค่ำระหว่ำง 0-20) เกิดต่อเนื่องจำกเดือนท่ีแล้วบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อตุรดติถ์ ตำก ก�ำแพงเพชร หนองคำย สกลนคร นครพนม มกุดำหำร ร้อยเอด็ กำญจนบรุ ีตรำด ระนอง เชยีงรำย 
พะเยำ น่ำน สุโขทัย พิษณุโลก อุดรธำนี สุรินทร์ อุบลรำชธำนี ปรำจีนบุรี จันทบุรี และชุมพร อย่ำงไรก็ตำม 
ในเดือนน้ีพื้นที่ทำงตอนล่ำงของภำคกลำง ชำยฝั่งตอนล่ำงของภำคตะวันออกและพื้นที่ส่วนใหญ่ของ 
ภำคใต้มสีภำวะฝนอยูใ่นเกณฑ์ปกติถึงควำมช้ืนสงูเกนิกว่ำปกต ิ(GMI มค่ีำระหว่ำง 41-90) โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
บริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ ปัตตำนี 
นรำธิวำส และยะลำที่มีควำมชื้นสูงเกินควำมต้องกำร (GMI มีค่ำระหว่ำง 91-100) 
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    เดือนสิงหาคม 2563 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และ 
อ่ำวไทยตลอดเดอืน โดยมกี�ำลงัแรงเป็นระยะ ๆ  ประกอบกบัร่องมรสมุพำดผ่ำนบรเิวณภำคเหนอืและภำคตะวนัออก 
เฉียงเหนือเกือบตลอดเดือน อีกทั้งในช่วงต้นเดือนพำยุโซนร้อน “ซินลำกู” (SINLAKU, 2003) ได้เคลื่อนเข้ำสู่
ประเทศไทยบรเิวณจงัหวดัน่ำน ในวนัที ่3 สงิหำคม 2563 ขณะมกี�ำลงัแรงเป็นพำยดุเีปรสชนั ส่งผลให้เดอืนนีบ้รเิวณ
ประเทศไทยมีฝนตกหนำแน่นเกือบตลอดเดือน โดยเฉพำะบริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี 
ฝนเพิม่ขึน้ชดัเจนและมรีำยงำนฝนตกหนกัและหนกัมำกหลำยพ้ืนท่ี ส่งผลให้เกดิน�ำ้ท่วมฉับพลันและน�ำ้ป่ำไหลหลำก 
ในบำงพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปลำยเดือนร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพำดผ่ำนบริเวณประเทศเมียนมำ ลำว 
และเวียดนำมตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีก�ำลังอ่อน ท�ำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง 
ในช่วงดงักล่ำว ส�ำหรับพืน้ท่ีทีมี่ปริมำณฝนต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ส่วนใหญ่อยูบ่รเิวณภำคกลำง ภำคตะวนัออก และภำคใต้ 
ฝ่ังตะวันตก โดยพืน้ทีจ่งัหวัดก�ำแพงเพชร นครรำชสมีำ สพุรรณบรุ ีประจวบครีขัีนธ์ พังงำ และสตูล มีปรมิำณฝน 
ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำร้อยละ 50.0 โดยบริเวณที่มีปริมำณฝนรวมต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดในเดือนน้ีคือที ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล วัดปริมำณฝนได้ 60.4 มิลลิเมตร (ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 77.0) ส�ำหรับพื้นที่ที่มี 
ปรมิำณฝนน้อยทีส่ดุในเดือนนีว้ดัปริมำณฝนได้ 40.9 มลิลเิมตร ทีอ่�ำเภออูท่อง จังหวดัสพุรรณบรุ ีส่วนปรมิำณฝน 
มำกที่สุดของเดือนนี้วัดได้ 661.7 มิลลิเมตร ที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย (สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 93.0)
    ผลการวิเคราะห์ GMI: พบว่ำในเดือนนี้พื้นท่ีแล้งถึงแล้งจัด (GMI มีค่ำระหว่ำง 0-30)  
ในเดือนก่อนได้คลี่คลำยลงแล้ว โดยเดือนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีสภำวะฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงมี
ควำมชื้นสูงกว่ำปกติ (GMI มีค่ำระหว่ำง 41-90) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ สุรำษฎร์ธำนี 
สงขลำ ปัตตำนี และยะลำ มคีวำมชืน้สงูเกนิควำมต้องกำร (GMI มค่ีำระหว่ำง 91-100) ต่อเนือ่งมำตัง้แต่เดอืน
กรกฎำคม และขยำยพื้นที่เพิ่มขึ้นในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ล�ำพูน แพร่ และหนองคำย แต่อย่ำงไรก็ตำม
เดือนนี้ยังคงมีพื้นที่แล้งจัด (GMI มีค่ำระหว่ำง 0-20) ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก�ำแพงเพชร นครพนม 
ระนอง อุบลรำชธำนี นครรำชสีมำ สุรินทร์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชุมพร พังงำ ตรัง และสตูล 
    เดอืนกนัยายน 2563 เดอืนน้ีบรเิวณประเทศไทยมฝีนตกหนำแน่นเป็นระยะ ๆ  จำกอิทธพิลของ
ร่องมรสุมที่พำดผ่ำนบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน โดยพำดเข้ำสู่หย่อมควำมกดอำกำศต�่ำบริเวณ
อ่ำวตังเกี๋ยและหย่อมควำมกดอำกำศต�่ำบริเวณประเทศเวียดนำมตอนบนในบำงช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทยตลอดเดือน อีกทั้งในช่วงกลำงเดือนพำยุโซนร้อน  
“โนอลึ (NOUL, 2011)” บรเิวณทะเลจนีใต้ตอนกลำงได้เคลือ่นข้ึนฝ่ังประเทศเวียดนำม จำกนัน้เคลือ่นผ่ำน ประเทศลำว 
ก่อนเคลื่อนเข้ำสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดมุกดำหำรในวันท่ี 18 กันยำยน 2563 โดยพำยุลูกน้ีได้เคลื่อนตัว 
ผ่ำนจงัหวดัอ�ำนำจเจรญิ ยโสธร ร้อยเอด็ มหำสำรคำม แล้วอ่อนก�ำลงัลงเป็นพำยดุเีปรสชนับริเวณจงัหวดัขอนแก่น 
ในวันที่ 19 กันยำยน 2563 จำกนั้นเคลื่อนผ่ำนจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์ และอ่อนก�ำลังลงเป็น 
หย่อมควำมกดอำกำศต�่ำก�ำลังแรงปกคลุมจังหวัดพิษณุโลกในช่วงบ่ำยของวันเดียวกัน อิทธิพลจำกพำยุลูกนี้ 
ท�ำให้ทำงตอนกลำงของประเทศ บริเวณภำคเหนือตอนล่ำง ภำคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่ำง และทำงตอนบน 
ของภำคกลำงและภำคตะวันออกมฝีนเพิม่ขึน้ในช่วงดงักล่ำว ส�ำหรบัภำคใต้มีฝนตกหนำแน่น ส่วนมำกในช่วง 
ต้นเดือนและกลำงเดือน ส่วนในช่วงปลำยเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีก�ำลังอ่อนลง  
ท�ำให้ภำคใต้มฝีนลดลง ส�ำหรับปรมิำณฝนมำกทีส่ดุในเดอืนนีว้ดัได้ 765.3 มิลลเิมตร ทีอ่�ำเภอตะก่ัวป่ำ จงัหวดัพงังำ  
(สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 25.0) ส่วนปริมำณฝนน้อยที่สุดวัดได้ 69.7 มิลลิเมตร ที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ  
(ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 64.2)
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    ผลการวเิคราะห์ GMI: พบว่ำเดอืนนีพ้ืน้ทีส่่วนใหญ่บรเิวณประเทศไทยตอนบนและภำคใต้
ฝ่ังตะวนัออกมสีภำวะฝนอยูใ่นเกณฑ์ปกตถิงึควำมชืน้สงูกว่ำปกต ิ(GMI มค่ีำระหว่ำง 41-90) ส�ำหรบัพืน้ทีท่ีม่ี
ควำมชืน้เกนิควำมต้องกำร (GMI มค่ีำระหว่ำง 91-100) ได้ขยำยพืน้ทีข่ึน้ในบรเิวณจงัหวดัเชยีงใหม่ เพชรบรูณ์ 
บุรีรัมย์ ชลบุรี สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช โดยพื้นที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
สงขลำ ปัตตำนี และยะลำ รวมถึงบำงพื้นที่ของภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดแพร่ 
หนองคำย และนครรำชสีมำ ยังคงมีควำมช้ืนเกินควำมต้องกำรต่อเนื่องจำกเดือนสิงหำคม ส�ำหรับพื้นท่ี 
ทีม่สีภำวะฝนอยูใ่นเกณฑ์แล้งถงึแล้งจัด (GMI มีค่ำระหว่ำง 0-30) อยูใ่นจงัหวดัพะเยำ เพชรบรูณ์ ก�ำแพงเพชร 
นครพนม สกลนคร มุกดำหำร อุบลรำชธำนี นครรำชสีมำ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สระแก้ว ตรำด เพชรบุรี 
ระนอง ตรัง และสตูล 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ

 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
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   3) สภาพน�้าในอ่างเก็บน�้า (ศูนย์ประมวลวิเครำะห์สถำนกำรณ์น�้ำ กรมชลประทำน ณ วันที่ 

1 พฤศจิกำยน 2563)

    สภำพน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำขนำดใหญ่และขนำดกลำงทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 

ปรมิำตรน�ำ้ในอ่ำงฯ ทัง้หมด 47,471 ล้ำนลกูบำศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 62 ของควำมจอุ่ำงเกบ็น�ำ้ขนำดใหญ่

และขนำดกลำงทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ท่ีมีปริมำตร 50,597 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือลดลง 

ร้อยละ 6 ส�ำหรับปริมำตรน�้ำที่สำมำรถใช้กำรได้ 23,543 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของ

ปริมำตรน�ำ้ในอ่ำงฯ ทัง้หมด และสำมำรถรบัน�ำ้ได้อกี 28,660 ล้ำนลกูบำศก์เมตร เมือ่พิจำรณำถงึปรมิำตรน�ำ้ 

ในอ่ำงเก็บน�้ำขนำดใหญ่และขนำดกลำงทั้งประเทศ โดยแยกเป็นรำยภำค มีรำยละเอียดดังนี้

     ภาคเหนอื ปรมิำตรน�ำ้ในอ่ำงฯ รวม 12,783 ล้ำนลกูบำศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 49 ของ 

ควำมจุอ่ำงฯ เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่มีปริมำตร 12,669 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ปริมำตร

น�้ำใช้กำรได้ 5,939 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และสำมำรถรับน�้ำได้้อีก 13,043 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยอ่ำงฯ  

ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ภูมิพล มีปริมำตรน�้ำ 5,464 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 41) สิริกิติ์ มีปริมำตรน�้ำ 5,819 

ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 61) และแควน้อยบ�ำรุงแดน มีปริมำตรน�้ำ 463 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 49) 

     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ปรมิำตรน�ำ้ในอ่ำงฯ รวม 7,329 ล้ำนลกูบำศก์เมตร คิดเป็น

ร้อยละ 71 ของควำมจุอ่ำงฯ เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่มีปริมำตร 6,272 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  

17 ปริมำตรน�้ำใช้กำรได้ 5,528 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และสำมำรถรับน�้ำได้้อีก 3,085 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

โดยอ่ำงฯ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ อุบลรัตน์ มีปริมำตรน�้ำ 1,413 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 58) สิรินธร มีปริมำตร

น�้ำ 1,734 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 88) 

     ภาคกลาง ปริมำตรน�้ำในอ่ำงฯ รวม 1,342 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของ 

ควำมจุอ่ำงฯ เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่มีปริมำตร 658 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104 ปริมำตรน�้ำ 

ใช้กำรได้ 1,259 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และสำมำรถรับน�้ำได้อีก 446 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยอ่ำงฯ ที่ส�ำคัญ 

ได้แก่ ป่ำสักชลสิทธิ์มีปริมำตรน�้ำ 722 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 75) 

     ภาคตะวันตก ปริมำตรน�้ำในอ่ำงฯ รวม 18,223 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ  

68 ของควำมจุอ่ำงฯ ลดลงจำกปี 2562 ท่ีมีปริมำตร 23,419 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 22  

ปรมิำตรน�ำ้ใช้กำรได้ 4,937 ล้ำนลกูบำศก์เมตร และสำมำรถรบัน�ำ้ได้อกี 8,522 ล้ำนลกูบำศก์เมตร โดยอ่ำงฯ  

ทีส่�ำคญั ได้แก่ ศรนีครินทร์ มปีรมิำตรน�ำ้ 13,216 ล้ำนลกูบำศก์เมตร (ร้อยละ 74) และวชิรำลงกรณ มปีรมิำตรน�ำ้  

4,868 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 55)

     ภาคตะวันออก ปริมำตรน�้ำในอ่ำงฯ รวม 2,040 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 

82 ของควำมจุอ่ำงฯ เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่มีปริมำตร 1,627 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25  

ปริมำตรน�้ำใช้กำรได้ 1,888 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และสำมำรถรับน�้ำได้อีก 455 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยอ่ำงฯ 

ที่ส�ำคัญ ได้แก่ คลองสียัด มีปริมำตรน�้ำ 207 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 49) 

     ภาคใต้ ปริมำตรน�้ำในอ่ำงฯ รวม 5,754 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65  

ของควำมจอุ่ำงฯ ลดลงจำกปี  2562 ทีม่ปีรมิำตร 5,950 ล้ำนลกูบำศก์เมตร หรอืลดลงร้อยละ 3 ปริมำตรน�ำ้ใช้กำรได้ 

3,991 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และสำมำรถรบัน�ำ้ได้อกี 3,109 ล้ำนลกูบำศก์เมตร โดยอ่ำงฯ ทีส่�ำคญั ได้้แก่ รชัชประภำ  
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มีปริมำตรน�้ำ 3,623 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 64) บำงลำง มีปริมำตรน�้ำ 847 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

(ร้อยละ 58) และแก่งกระจำน มีปริมำตรน�้ำ 509 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 72)

 3.2 ผลการด�าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรภำยใต้วิสัยทัศน์ "ภำคเกษตร

มั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยำกรเกษตรยั่งยืน " เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มข้ึน มีควำมมั่นคงในอำชีพ 

กำรท�ำเกษตร และมีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น โดยในปี 2563 ได้ด�ำเนินงำนเช่ือมโยงยุทธศำสตร์ชำติ ใน 4 ด้ำน  

โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

   1)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

    ด�ำเนินกำรสนับสนุนประเด็นควำมมั่นคงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ (แรงงาน 

ประมง) โดยออกหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนต่ำงด้ำว 65,152 รำย ออกใบอนุญำตและจดทะเบียน 

ภำยใต้กฎหมำยประมงและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 69,126 ฉบับ ตรวจติดตำม และเฝ้ำระวังกำรท�ำประมง 

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย (PIPO) 262,982 ครัง้ ติดตำม ควบคมุ เฝ้ำระวงักำรท�ำกำรประมงของเรอืประมงไทย 

ในน่ำนน�้ำไทยผ่ำนระบบติดตำมเรือ (VMS) 38,637 ครั้ง ตรวจสอบกำรน�ำเข้ำสินค้ำสัตว์น�้ำจำกเรือประมง

ต่ำงประเทศ 60,151 ครัง้ และการส่งเสรมิอาชีพในจงัหวดัชายแดนใต้ ส่งเสรมิสนบัสนนุควำมรู ้เทคโนโลยี  

ปัจจัยกำรผลิตกำรเกษตร กำรแปรรูป กำรตลำดแก่เกษตรกร 26,532 รำย ปรับปรุงพื้นที่นำร้ำงเพื่อ 

ปลูกข้ำว 21,872 ไร่

   2)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ด�ำเนินภำรกิจที่เก่ียวข้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน รวม 6 ด้ำน ประกอบด้วย

    2.1)  การเกษตร ประกอบด้วยแผนด�ำเนินกำรภำยใต้แผนแม่บทย่อย 6 แผน ได้แก่

       เกษตรอัตลกัษณ์พืน้ถิน่ ส่งเสรมิและพฒันำผลติภณัฑ์ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะถิน่ 

กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ สร้ำงอัตลักษณ์หรือเรื่องรำวแหล่งก�ำเนิด สร้ำงควำม

แตกต่ำง ควำมโดดเด่น และสร้ำงแบรนด์ให้กบัสนิค้ำเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ ส่งเสรมิกำรบรโิภคสนิค้ำเกษตร

อตัลกัษณ์พ้ืนถิน่ท้ังในระดับประเทศและเพือ่กำรส่งออก อำท ิกำรส่งเสรมิและพฒันำข้ำวสงัข์หยดเมอืงพทัลงุ 

ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ ข้ำว กข.43 ผลไม้เมืองร้อน รวม 75,799 ไร่ เกษตรกร 1,916 รำย

        เกษตรปลอดภยั พฒันำคณุภำพมำตรฐำนและระบบกำรรบัรองควำมปลอดภยั

ในระดบัต่ำง ๆ  กำรตรวจสอบย้อนกลบัให้เป็นทีย่อมรบัของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้สนบัสนนุกำร

ท�ำเกษตรอนิทรีย์ต้ังแต่ระดับอนิทรย์ีวถิชีำวบ้ำน เพือ่ต่อยอดสูเ่กษตรอนิทรย์ีเชงิพำณชิย์ทีไ่ด้มำตรฐำนเกษตร

อินทรีย์ อำทิ ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ 258,232 แห่ง รับรองมำตรฐำน GMP 1,292 แห่ง 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 27,863 ไร่ ข้ำวอินทรีย์ 774,728 ไร่ ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ชีวภำพ 250,000 ไร่

        เกษตรชีวภาพ สนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพทำงกำรเกษตร

เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตและขยำยผลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้ และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อำทิ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พืชสมุนไพร 

1,214 รำย อนุรักษ์พันธุ์ปศุสัตว์ 1,292 สำยพันธุ์
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        เกษตรแปรรูป สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่ำเฉพำะ และผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ตลำด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ อำทิ สนับสนุนกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ/

ปศุสัตว์ แก่เกษตรกร 3,149 รำย กำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรแปรรูปข้ำวเพื่อพัฒนำเป็นสินค้ำ OTOP 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้ำวเม่ำหมี่กรอบ ผลิตภัณฑ์สบู่สครับผิวและแชมพูผสมครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 

(บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพจำกฟำงข้ำว) และผลิตภัณฑ์วำฟเฟิลกรอบจำกปลำยข้ำว

        เกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนและส่งเสริมกำรท�ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ โดย

ถ่ำยทอดและสนับสนนุเทคโนโลยใีห้แก่เกษตรกรในรำคำทีส่ำมำรถเข้ำถงึได้ ควบคูก่บักำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลั

และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรวำงแผน กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตสินค้ำที่สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของตลำด ซึ่งในปี 2563 ส่งเสริมกำรท�ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำสูง  

5 แห่ง ได้แก่ 1) แปลงเรียนรู้มันส�ำปะหลัง จ.ระยอง 2) แปลงเรียนรู้อ้อย จ.นครรำชสีมำ 3) แปลงเรียนรู ้

ปำล์มน�้ำมัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 4) แปลงเรียนรู้มะม่วง จ.ชัยภูมิ 5) โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ จ.ระยอง 

        ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้ควำมส�ำคัญกับมำตรกำร

สนับสนุนทีจ่ะช่วยให้กำรสร้ำงมลูค่ำในภำคเกษตรด�ำเนนิกำรได้อย่ำงต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม เพือ่เสรมิสร้ำง

ให้กำรพัฒนำภำคเกษตรมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน อำทิ 

          ส่งเสรมิระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,174 แปลง (แปลงใหม่ 1,800 

แปลง แปลงเก่ำ 2,374 แปลง) พร้อมทั้งมีกำรเชื่อมโยงตลำดกับ Modern Trade เช่น กลุ่มบริษัทเทสโก ้

โลตัส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จ�ำกัด เครือ BJC กรุ๊ป (Big C) และกลุ่มบริษัทแมคโคร รวมทั้งตลำดออนไลน์ 

(Thailandpostmart) และตลำดเกษตรกรออนไลน์ เพื่อช่วยกระจำยสินค้ำที่มีคุณภำพไปสู่ผู ้บริโภค 

ได้อย่ำงรวดเร็ว

          บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม Agri-Map โดยพัฒนำข้อมูล

และปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรผลิตในพื้นที่ไม่เหมำะสม 210,421 ไร่

          ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร เช่น ข้ำว 

ปำล์มน�้ำมัน มันส�ำปะหลัง ยำงพำรำ สับปะรด มะพร้ำว ประมง ปศุสัตว์ แก่เกษตร 82,351 รำย 15,560 ไร่ 

          ส่งเสรมิการรวมกลุม่เกษตรกร โดยพฒันำระบบสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร 

12,958 แห่ง ตรวจสอบบัญชี/พัฒนำมำตรฐำน/พัฒนำศักยภำพแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11,022 แห่ง 

จัดตั้งและสนับสนุนต่อยอดธนำคำรสินค้ำเกษตร 175 แห่ง 

          พฒันาศกัยภาพด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยพฒันำพืน้ที ่อำคำรห้องปฏบิตักิำร  

จัดหำติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสินค้ำเกษตรน�ำเข้ำ-ส่งออกด่ำนตรวจพืช ประมง ปศุสัตว์ 14 แห่ง

          พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าและแหล่งน�้าในไร่นา 44,397 บ่อ

          พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร เช่น ปรับปรุงคุณภำพดิน 72,727 ไร่ ฟื้นฟู

และป้องกนักำรชะล้ำงพงัทลำยของดิน 1.12 ล้ำนไร่ พฒันำทีดิ่นพืน้ทีเ่ฉพำะ 16,830 ไร่ ส่งเสริมและสนบัสนนุ

กำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร 1.01 ล้ำนไร่
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          แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่า

          1) ข้าว ผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว 60,524.20 ตัน เพิ่มศักยภำพ

ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 853,457.65 ไร่ เชื่อมโยงตลำด 13 แห่ง เชื่อมโยงระบบกำรปลูกพืชหลำกหลำย 

6,930 ไร่ สนับสนุนมำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำข้ำวเปลือกปีกำรผลิต 2562/63 จ่ำยเงินช่วยเหลือ

เกษตรกร 1.10 ล้ำนรำย 19,409 ล้ำนบำท

          2) ยางพารา สนับสนุนให้มีกำรปลูกแทนสวนยำงเก่ำด้วยยำงพันธุ์ดี 

ปำล์มน�้ำมัน ไม้ผล 2.19 ล้ำนไร่ ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำ 3,197.03 ตัน สนับสนุนโครงกำรประกันรำยได้

เกษตรกรชำวสวนยำง ระยะที่ 1 จ่ำยเงินช่วยเหลือเกษตรกร 1.31 ล้ำนรำย 24,166.78 ล้ำนบำท

          3) ปาล์มน�้ามัน สนับสนุนโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวน

ปำล์มน�้ำมัน ปี 2562–2563 จ่ำยเงินช่วยเหลือเกษตรกร 0.37 ล้ำนรำย 7,184.81 ล้ำนบำท

          การควบคุมป้องกันปัญหาโรคระบาด (พืช, สัตว์)

          1) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช เช่น กำรเฝ้ำระวัง

และควบคุมโรคใบร่วงยำงพำรำ ใน 10 จังหวัด พื้นที่ 800,000 ไร่ กำรเฝ้ำระวังและป้องกันก�ำจัดโรคในพื้นที่

ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน 50 จังหวัด พื้นที่ 11,107,799 ไร่ กำรเฝ้ำระวังและป้องกันก�ำจัดโรคใบด่ำงมัน

ส�ำปะหลัง ใน 17 จังหวัด พื้นที่ 640,000 ไร่ 

          2) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ เช่น กำรเฝ้ำระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร เฝ้ำระวังทำงอำกำรและประเมินควำมเสี่ยงของเกษตรกร 36,649 รำย  

กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์ เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies, FMD) วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก  

รวม 26.30 ล้ำนตัว เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 57,519 ตัว 

          ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19

          1) การช่วยเหลือเงินเยียวยา รำยละ 5,000 บำทต่อเดือน เป็นระยะ

เวลำ 3 เดือน (รวม 15,000 บำท) ตำมมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563 สรุปผลกำรโอน

เงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งโครงกำรฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม-30 กันยำยน 2563 จ่ำยเงินช่วยเหลือ

เกษตรกร 7.56 ล้ำนรำย เป็นเงิน 1.13 แสนล้ำนบำท 

          2) การช่วยเกษตรกรจ�าหน่ายสินค ้า โดยกำรช่วยเกษตรกร

กระจำยสินค้ำเกษตรไปยังผู ้บริโภคในทุกช่องทำง มีมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยรวม 703.27 ล้ำนบำท อำทิ 

โครงกำร “ซื้อสินค้ำเกษตรไทย เกษตรกรอยู ่ได้ ประเทศไทยอยู ่รอด” โครงกำร “ส่งเสริมตลำด

เกษตร Online” โครงกำร “จ�ำหน่ำยผักท้ำยรถ” โครงกำร “คลิกอิ่ม ส่งควำมสุข ด้วยกำรสั่งข้ำว

คุณภำพ ด้วยปลำยน้ิว” จัดท�ำระบบกำรสั่งจองสินค้ำสัตว์น�้ำออนไลน์ (Pre Order) ภำยใต้ชื่อ 

“Fisheries Shop” กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรและแปรรูปในเขตปฏิรูปที่ดินผ่ำน www.alro.go.th/

coopshop/ กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำสหกรณ์ผ่ำนช่องทำง www.co-opclick.com และผ่ำนบริกำร 

taxi รวมทั้ง กำรเพ่ิมช่องทำงตลำดออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มช้อปปิ ้งออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซของ 

ลำซำด้ำ (Lazada) ช้อปปี้ (Shopee) และ Facebook 
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          ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

          ให ้ควำมช ่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัยพิบัติด ้ำนกำรเกษตร  

รวม 8 ชนิดภยั ได้แก่ อุทกภยั ฝนแล้ง ฝนทิง้ช่วง ภยัแล้ง วำตภยั โรคระบำดพชื ศตัรพูชืระบำด และโรคระบำดสตัว์  

ในพื้นที่ 39 จังหวัด เกษตรกร 900,851 รำย วงเงินรวม 9,699.69 ล้ำนบำท 

    2.2)  การท่องเทีย่ว ภำคเกษตรมีส่วนในกำรสนบัสนนุเพือ่ให้แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์

ชำติ ประเด็นกำรท่องเที่ยว ให้บรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัด ตำมแผนแม่บทย่อย กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

และวัฒนธรรม โดยพัฒนำแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ประเมินควำมพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทำง (Route trip) 

และพัฒนำระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 77 แห่ง

    2.3)  โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ภำคเกษตร

มีส่วนในกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำระบบ NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนกำรน�ำเข้ำ–ส่งออก  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ด้ำนพชื ประมง ปศุสตัว์ และ กำรจดัท�ำแผนปฏบัิติกำรด้ำนกำรพฒันำโลจสิตกิส์และ

โซ่อุปทำนกำรเกษตร ในช่วงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เรื่อง ศึกษำระบบกำรค�ำนวณโครงสร้ำงต้นทุน 

โลจสิตกิส์กำรเกษตรเทยีบกบัผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตรทีเ่กีย่วข้องด้ำนพชื ประมงและปศสุตัว์ 

    2.4)  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เป็นกำรสร้ำง

และพัฒนำผู้ประกอบกำรไทยให้เป็น “ผู้ประกอบกำรยุคใหม่” ที่ก้ำวทันและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ โดยกำรส่งเสริมกิจกำรวิสำหกิจชุมชนและสนับสนุนควำมรู้เก่ียวกับ

กระบวนกำรผลิตกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 154 แห่ง สอนแนะกำรจัดท�ำบัญชี  

แก่วิสำหกิจชุมชน 444 แห่ง

    2.5)  เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยด�าเนินการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน  

เพือ่รองรบักำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน เน้นพฒันำด่ำนสนิค้ำเกษตรชำยแดนให้มคีณุภำพมำตรฐำนระดบัสำกล 

มศีกัยภำพในกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรทีจ่ะน�ำเข้ำประเทศไทยและอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำ 

เกษตรที่ผ่ำนด่ำนชำยแดนให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว ด้วยกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนของ 

ด่ำนตรวจสัตว์น�้ำ 1 แห่ง คือ ด่ำนตรวจสัตว์น�้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งเฝ้ำระวังกำรป้องกันลักลอบ 

กำรน�ำเข้ำ-ส่งออกสัตว์น�้ำซำกสัตว์น�้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ 139 ครั้ง ตรวจสอบสัตว์น�้ำ ซำกสัตว์น�้ำ และ

ผลิตภณัฑ์น�ำเข้ำ-ส่งออก 659 ครัง้ และสุม่ตัวอย่ำงสตัว์น�ำ้น�ำเข้ำ 608 ครัง้ ด่ำนตรวจปศสุตัว์ 10 แก่ง ด่ำนตรวจพชื  

14 แห่ง และพัฒนำด่ำนสินค้ำเกษตร (จันทบุรี) 1 แห่ง ภำยใต้โครงกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจชำยแดน 

ภำคตะวันออกด้ำนอุตสำหกรรม กำรค้ำ และกำรลงทุน 

    2.6)  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเกษตร ด้วยกำร  

ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ พัฒนำดิน เทคโนโลยีฝนหลวง 440 โครงกำร  

อนุมัติทุนสนับสนุนกำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศและ 

บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้ำว ปำล์มน�้ำมัน สมุนไพร อำหำรเสริมและสปำ อำหำรเพื่อ

เพิม่คุณค่ำและควำมปลอดภยัส�ำหรบัผูบ้รโิภคและกำรค้ำ พชืสวน สตัว์เศรษฐกจิ และกำรบรหิำรทรัพยำกรน�ำ้  
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รวม 113 โครงกำร น�ำผลงำนวจัิยทีดี่ท่ีสดุสูก่ลุ่มเป้ำหมำยน�ำไปใช้ประโยชน์ เพือ่พฒันำกำรเกษตรและน�ำปัญหำ

กำรผลติพืชของเกษตรกรในแต่ละพืน้ทีสู่ก่ำรวจิยัและพฒันำทัง้ในเชงินโยบำย เชงิสำธำรณะ และเชงิพำณชิย์  

รวม 100 โครงกำร อำทิ โครงกำรเพิ่มมูลค่ำล�ำไยนอกฤดูด้วยเทคโนโลยี โครงกำรวิจัยและพัฒนำคุณภำพ 

เครื่องสูบน�้ำเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้นส�ำหรับภำคกำรเกษตร และโครงกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบ 

กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพือ่ลดกำรใช้สำรเคมขีองเกษตรกรโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมตลอดโซ่อปุทำน

   3) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

    ด�ำเนินภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ 

ควำมเสมอภำคทำงสังคม รวม 2 ด้ำน ประกอบด้วย

    3.1)  พลังทางสังคม โดยเน้นกำรเปิดโอกำสให้เกิดกระบวนกำรรวมตัวของประชำกร 

ภำคกำรเกษตรกลุม่ต่ำง ๆ  รวมถงึภำคเีครือข่ำย ในกำรร่วมคดิ ร่วมท�ำ และร่วมเป็นพลงัส�ำคญัในกำรจดักำร

กับปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจและสังคมประชำสังคม โดยกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และ

ถ่ำยทอดเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริแก่เกษตรกร 1.69 ล้ำนรำย และช่วยเหลือด้ำนหนี้สิน 

ด้วยกำรชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,152 แห่ง ลดภำระดอกเบี้ยและต้นทุน

ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร 369,505 รำย 

    3.2)  เศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้ำหมำยเพื่อปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เสริมสร้ำง

เศรษฐกจิฐำนรำกให้มคีวำมเข้มแขง็ สำมำรถพึง่ตนเอง ช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือซึง่กนัและกนั มีคณุธรรม และเป็นระบบ 

เศรษฐกิจท่ีเอื้อให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ในพื้นที่ เกิดกำรสร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้ ลดปัญหำ 

ควำมเหลือ่มล�ำ้และไม่เสมอภำคจำกระดับชมุชน ภำคเกษตรมส่ีวนร่วมสนบัสนนุให้เกดิกำร บรหิำรจดักำรทีด่นิ 

ท�ำกินแก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส ด้วยกำรจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 45,755 รำย 

ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน 255,810 ไร่ ตรวจสอบที่ดิน 4.98 ล้ำนไร่ ผู้เข้ำรับบริกำรศูนย์บริกำรประชำชน 

391,459 รำย และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 35 พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท�ำกิน

ของเกษตรกร 11,442 รำย ส่งเสรมิและพฒันำอำชพี ผ่ำนโครงกำรศนูย์เรยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรผลติ

สนิค้ำเกษตร (ศพก.) 882 ศนูย์ พฒันำเกษตรกรปรำดเปรือ่ง (Smart Farmer) 51,800 รำย ส่งเสรมิและสร้ำง

ทกัษะในกำรประกอบอำชพีทัง้ในและนอกภำคเกษตร 359,791 รำย (ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ 320,007 รำย 

เกษตรกรรมทำงเลือก/เกษตรผสมผสำน 5,340 ไร่ ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตร 34,444 รำย) 

พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่ม 2,782 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร/

วสิำหกจิชมุชนผลติสนิค้ำเกษตรและผลติภณัฑ์ OTOP 17,640 รำย สร้ำงนวตักรรมกำรผลติกำรแปรรูปของ

สหกรณ์ 30 ผลิตภัณฑ์ 70 แห่ง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด ด้วยกำรพัฒนำและส่งเสริม

เครือข่ำยตลำดสินค้ำเกษตรหรือตลำดเกษตรกร 77 จังหวัด เชื่อมโยงตลำดรองรับผลิตข้ำวอินทรีย์ 77 แห่ง 

พัฒนำศักยภำพกำรด�ำเนินธุรกิจของสถำบัน 400 แห่ง

   4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ซึง่เป็นกำรเตบิโตทีเ่น้นหลกัของกำรใช้ประโยชน์ กำรอนรุกัษ์ รักษำ ฟ้ืนฟแูละสร้ำงใหม่ฐำนทรพัยำกรธรรมชำติ
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และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ จนเกินควำมพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม 

จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

รวม 3 ด้ำน ประกอบด้วย

    4.1)  การบริหารจัดการน�้าท้ังระบบ เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำให้สำมำรถแก้ไข

ปัญหำภยัแล้ง น�ำ้ท่วม กำรขำดแคลนน�ำ้ภำคกำรผลติน�ำ้อปุโภคบรโิภคและเพิม่ประสทิธิภำพแหล่งน�ำ้ ป้องกนั

และบรรเทำอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจส�ำคัญ โดยเพิ่มพื้นที่ชลประทำนตั้งแต่ต้นจนถึงปี พ.ศ. 2562  

(พ.ศ. 2445-2562) มีกำรพัฒนำแหล่งน�้ำขนำดใหญ่ 25 โครงกำร ขนำดกลำง 850 โครงกำร และขนำด

เล็ก 19,638 โครงกำร สำมำรถเพิ่มพื้นที่ชลประทำน 33.7949 ล้ำนไร่ และปริมำตรน�้ำเก็บกัก 82,457.46  

ล้ำน ลบ.ม. ผันน�้ำจำกลุ่มน�้ำแม่กลองมำลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ด�ำเนินกำรได ้

933 ล้ำน ลบ.ม. ค่ำควำมเค็มที่สถำนีสูบน�้ำส�ำแลเพื่อกำรผลิตน�้ำประปำของกำรประปำนครหลวง 0.32 

กรัม/ลิตร ดีกว่ำค่ำวิกฤติที่ก�ำหนดไว้ที่ต้องไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร วำงแผนจัดสรรน�้ำช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 

ด�ำเนินกำรได้ 17,053 ล้ำนลูกบำศก์เมตร สนับสนุนพื้นที่เพำะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ 4.75 ล้ำนไร่ จัดรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม 20,817 ไร่ และจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรม 58,973 ไร่ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำกปฏิบัติ

กำรฝนหลวง 230 ล้ำนไร่

    4.2)  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยปรับปรุงฟื้นฟู

และสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทัง้ระบบ พฒันำและฟ้ืนฟทูรพัยำกรประมงในแหล่งน�ำ้ธรรมชำติ

ประกอบกับกำรดูแลที่มีประสิทธิภำพ ภำยใต้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรประมงอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรศึกษำ

และพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตสัตว์น�้ำให้มีคุณภำพควบคู่กับกำรเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำ ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น�้ำ 

ทั้งสัตว์น�้ำจืด สัตว์น�้ำชำยฝั่ง และสัตว์น�้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อปล่อยลงในแหล่งน�้ำธรรมชำติ ได้ผลิตและ 

ปล่อยพนัธุสั์ตว์น�ำ้แล้ว 572,940,000 ตวั ขดุลอกแหล่งน�ำ้ด้วยเรอืขดุและเครือ่งจกัรกล 1,057,377 ลกูบำศก์

เมตร รวมทั้งก�ำจัดวัชพืชในแหล่งน�้ำ 200,000 ตัน เพื่อฟื้นฟูแหล่งน�้ำ รวมถึงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง 

ในทะเลสำบสงขลำ โดยกำรพัฒนำเขตสัตว์น�้ำชุมชน 20 เขต ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ 32,495,000 ตัว เพำะขยำย 

สัตว์น�้ำที่เส่ียงต่อกำรสูญพันธุ์ 2,075,000 ตัว ควบคุมกำรท�ำประมงในพื้นท่ีทะเลสำบสงขลำ 12 ครั้ง  

และสร้ำงจิตส�ำนึกอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น�้ำ 

    4.3)  การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยส่งเสริมกำรหยุดกำรเผำ 

ในพื้นที่กำรเกษตรแก่เกษตรกร 17,100 รำย รณรงค์ให้ควำมรู้กำรไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทน 

กำรเผำในพืน้ที ่70,026 ไร่ และบรรเทำปัญหำหมอกควนัไฟป่ำและฝุน่ละอองขนำดเลก็ (PM 2.5 และ PM 10)  

โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวง 7 หน่วยปฏิบัติกำร ขึ้นบิน 46 วัน (141 เที่ยวบิน) ฝนตก 38 วัน  

พื้นที่ได้รับประโยชน์ 20 จังหวัด 60 เขต/อ�ำเภอ
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 3.3 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
   1) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ 

    ในช่วงเดือนมกรำคม–พฤศจิกำยน 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 134.8  

ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปี 2562 ซึง่อยูท่ีร่ะดบั 141.5 หรอืลดลงร้อยละ 4.7 ขณะทีด่ชันรีำคำสนิค้ำเกษตร

ที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 135.7 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2562 ซ่ึงเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 128.4  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 
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ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (ปีฐาน = 2548)

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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ของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 141.5 หรือลดลงร้อยละ 4.7 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกร 
ขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 135.7 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 128.4 หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 

2) ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้  ในช่วงเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 128.6 ลดลงร้อยละ 7.1  
จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 138.4 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 139.4 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 130.5 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.9 
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ของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 141.5 หรือลดลงร้อยละ 4.7 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกร 
ขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 135.7 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 128.4 หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 

2) ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้  ในช่วงเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 128.6 ลดลงร้อยละ 7.1  
จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 138.4 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 139.4 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 130.5 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.9 



   2) ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้

    ในช่วงเดอืนมกรำคม-พฤศจกิำยน 2563 ดชันผีลผลติหมวดพชืผลเฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 128.6  
ลดลงร้อยละ 7.1 จำกช่วงเดยีวกนัของปี 2562 ซึง่เฉลีย่อยูท่ี่ระดบั 138.4 ขณะท่ีดชันรีำคำหมวดพืชผล
ที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 139.4 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 130.5 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9

ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล (ปีฐาน = 2548)

ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล (ปีฐาน = 2548)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

3) ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์และดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้  ในช่วง
เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 178.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 
จากช่วงเดียวกันของปี 2562  ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 173.9 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 129.4 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 125.5 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.1 
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ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล (ปีฐาน = 2548)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

3) ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์และดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้  ในช่วง
เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 178.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 
จากช่วงเดียวกันของปี 2562  ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 173.9 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 129.4 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 125.5 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.1 
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   3) ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์และดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้
    ในช่วงเดอืนมกรำคม-พฤศจกิำยน 2563 ดัชนผีลผลติหมวดปศสุตัว์เฉลีย่อยูท่ีร่ะดับ 178.8  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จำกช่วงเดียวกันของปี 2562  ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 173.9 ขณะที่ดัชนีรำคำหมวด
ปศุสัตว์ที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 129.4 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 125.5 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์ (ปีฐาน = 2548)

ดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล (ปีฐาน = 2548)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

3) ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์และดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้  ในช่วง
เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 178.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 
จากช่วงเดียวกันของปี 2562  ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 173.9 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 129.4 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 125.5 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.1 
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ท่ีมา: ศูนย์
ข้อมูล

เกษตรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 

4) ดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดประมงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  73.2 ลดลงร้อยละ 7.1  
จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 78.7 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 113.7 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 118.1 หรือลดลง 
ร้อยละ 3.7 
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ดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้
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ดัชนีผลผลิตหมวดประมง (ปีฐาน = 2548)



   4) ดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้ 
    ในช่วงเดือนมกรำคม-พฤศจิกำยน 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดประมงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 73.2  

ลดลงร้อยละ 7.1 จำกช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 78.7 ขณะที่ดัชนีรำคำหมวดประมง 

ที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 113.7 ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 118.1  

หรือลดลงร้อยละ 3.7

ดัชนีผลผลิตหมวดประมง (ปีฐาน = 2548)

ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

5) การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปตลาดโลก ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 

2563 มีมูลค่าอยู่ที่  1,079,924 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 
1,109,399 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.7 โดยตลาดส่งออกหลักที่มีมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ลดลง ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ในขณะที่ตลาดส่งออกหลักที่มีมูลค่า
ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน และสหรัฐอเมริกา ส าหรับสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ส าคัญที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ าตาล
และผลิตภัณฑ์ ยางพารา น้ ามันปาล์ม เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ และกุ้งและ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกร
และผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ และปลาและผลิตภัณฑ์  
ตารางที่ 4 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังตลาดที่ส าคัญ 

ประเทศ 
มูลค่าการส่งออก(ล้านบาท) การเปล่ียนแปลง  

(ร้อยละ) สินค้าส่งออกที่ส าคัญ 2562 
(ม.ค. – ต.ค.) 

2563 
(ม.ค. – ต.ค.) 
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ท่ีมา: ศูนย์
ข้อมูล

เกษตรแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 

4) ดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดประมงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  73.2 ลดลงร้อยละ 7.1  
จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 78.7 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 113.7 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 118.1 หรือลดลง 
ร้อยละ 3.7 
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   5) การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
    กำรส่งออกสนิค้ำเกษตรและผลติภณัฑ์ของไทยไปตลำดโลก ในช่วงเดอืนมกรำคม-ตลุำคม 2563 

มีมูลค่ำอยู่ที่ 1,079,924 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 1,109,399 ล้ำนบำท 

หรือลดลงร้อยละ 2.7 โดยตลำดส่งออกหลกัทีม่มีลูค่ำส่งออกสนิค้ำเกษตรและผลิตภณัฑ์ลดลง ได้แก่ อำเซยีน 

ญี่ปุ่น และสหภำพยุโรป ในขณะที่ตลำดส่งออกหลักท่ีมีมูลค่ำส่งออกสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 

ได้แก่ จีน และสหรัฐอเมริกำ ส�ำหรับสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ส�ำคัญที่มีมูลค่ำส่งออกลดลง ได้แก่ ข้ำวและ

ผลิตภัณฑ์ มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น�้ำตำลและผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ น�้ำมันปำล์ม เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 

ปลำหมกึและผลติภณัฑ์ และกุง้และผลติภณัฑ์ ส่วนสนิค้ำเกษตรและผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่ำส่งออกเพิม่ขึน้ ได้แก่ 

ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ และปลำและผลิตภัณฑ์ 

ตารางที่	4  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังตลาดที่ส�าคัญ

ประเทศ

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

สินค้าส่งออก

ที่ส�าคัญ2562
(ม.ค. – ต.ค.)

2563
(ม.ค. – ต.ค.)

โลก 1,109,399.03 1,079,923.93 -2.7 61.35

จีน 232,183.47 262,349.28 13.0 6.10

อำเซียน (9 ประเทศ) 268,985.23 255,099.65 -5.2 7.06

ญี่ปุ่น 132,040.23 121,649.64 -7.9 9.09

สหรัฐอเมริกำ 107,524.33 118,589.90 10.3 8.81

สหภำพยุโรป (27 ประเทศ) 93,514.87 82,201.97 -12.1 20.46

อื่น ๆ 275,150.91 240,033.50 -12.8 6.09

หมายเหตุ : สินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ หมำยถึง สินค้ำในพิกัดศุลกำกร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 

4002.80, 4002.91, 4002.99, 40.05, 44.03, 50.01 - 50.03, 52.01, 53.03
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 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 หดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยหดตัวจำกสำขำ 

พืช สำขำประมง สำขำบริกำรทำงกำรเกษตร และสำขำป่ำไม้ ส่วนสำขำปศุสัตว์ยังคงขยำยตัวได้ดี

	 ปัจจัยลบ
  สถำนกำรณ์ภยัแล้งทีร่นุแรงต่อเน่ืองจำกปี 2562 ถึงช่วงกลำงปี 2563 ท�ำให้มีปรมิำณน�ำ้ไม่เพยีงพอ 

ต่อกำรเพำะปลูกพืช และกำรเจริญเติบโตของพืชและสัตว์น�้ำ ส่งผลให้ผลผลิตพืชและประมงส�ำคัญลดลง 

ทั้งข้ำว มันส�ำปะหลัง อ้อยโรงงำน สับปะรดโรงงำน ยำงพำรำ ปำล์มน�้ำมัน มังคุด เงำะ กุ้งทะเลเพำะเลี้ยง  

และปลำน�้ำจืด นอกจำกนี้ ฝนที่มำล่ำช้ำในช่วงต้นฤดูเพำะปลูก และภำวะฝนทิ้งช่วงในบำงพื้นที่  

ท�ำให้เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนกำรเพำะปลูกพืช 

  กำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืชหลำยชนิด อำทิ โรคใบด่ำงมันส�ำปะหลัง โรคไหม้ข้ำว  

โรคใบร่วงยำงพำรำ และกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด ส่งผลให้ผลผลิตพืชบำงส่วนได้รับ 

ควำมเสียหำย

  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ท�ำให้มีมำตรกำรปิดเมือง ไม่มี 

เทีย่วบนิและพนกังำนในกำรขนส่งสนิค้ำ รวมถงึกำรปิดด่ำนกำรค้ำชำยแดน ส่งผลกระทบต่อกำรขนส่ง กำรค้ำ  

และกำรส่งออกสินค้ำเกษตร

  กำรปิดสถำนประกอบกำร กำรหยุดชะงักของกิจกรรมกำรผลิต กำรขนส่ง ภำคกำรท่องเท่ียว  

ภำคบริกำรต่ำง ๆ จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท�ำให้แรงงำนต่ำงด้ำวเดินทำงกลับประเทศ และ 

ยงัไม่สำมำรถเดนิทำงกลบัเข้ำมำท�ำงำนทีป่ระเทศไทยได้ ส่งผลให้เกดิปัญหำขำดแคลนแรงงำนในภำคเกษตร 

อำทิ แรงงำนเก็บผลไม้ และแรงงำนกรีดยำง

  เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภำวะชะลอตัว รวมท้ังควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ส่งผล 

ให้กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยฟื้นตัวได้ช้ำ

	 ปัจจัยบวก
  มำตรกำรเยียวยำและฟื ้นฟูเกษตรกร จำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19  

โดยมำตรกำรเยียวยำเกษตรกร ได้มีกำรจ่ำยเงิน 5,000 บำท ให้แก่เกษตรกร ต่อเนื่อง 3 เดือน เพื่อช่วย 

บรรเทำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท�ำให้เกษตรกรมีรำยได้และสำมำรถท�ำกำรเกษตร 

ได้ต่อเนื่อง มำตรกำรรองรับแรงงำนคืนถิ่น ได้ช่วยเหลือให้แรงงำนท่ีถูกเลิกจ้ำงกลับคืนถ่ินบ้ำนเกิด 

มำท�ำกำรเกษตรให้สำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และโครงกำร 1 ต�ำบล 1 เกษตรทฤษฏีใหม่  

เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและเป็นทำงรอดในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

  กำรส่งเสรมิและพฒันำตลำดสนิค้ำเกษตรออนไลน์ ผ่ำนแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee ช่วย

เพิ่มช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร

4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563
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  กำรด�ำเนินนโยบำยอย่ำงต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำทิ กำรพัฒนำเกษตรกร

สู่ Smart Farmer และพัฒนำสถำบันเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรกรมืออำชีพท่ีมีศักยภำพ 

ทั้งด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด โดยใช้หลักกำรตลำดน�ำกำรผลิตควบคู่กับกำรใช้เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม 

  มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ อำทิ โครงกำร “เรำไม่ทิ้งกัน” โครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” 

และโครงกำร “คนละครึ่ง” ท�ำให้คนไทยเดินทำงท่องเที่ยวและบริโภคสินค้ำมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมต้องกำร

สินค้ำเกษตรและอำหำรเพิ่มขึ้น 

  ศกัยภำพในกำรผลติสนิค้ำเกษตรของไทย และควำมเชือ่ม่ันในคณุภำพมำตรฐำนของสนิค้ำเกษตรไทย  

ท�ำให้หลำยประเทศยังคงมีควำมต้องกำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทย

สาขาพืช
 สาขาพชืในปี 2563 หดตวัร้อยละ 4.7 เม่ือเทยีบกบัปี 2562 โดยพชืส�าคญัทีม่ผีลผลิตลดลง 

ได้แก่ ข้าวนาปรงั มันส�าปะหลงั อ้อยโรงงาน (รวมพนัธุ)์ สบัปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน�า้มนั 

มงัคดุ และเงาะ โดยข้าวนาปรงั มผีลผลติลดลง เนือ่งจำกปรมิำณน�ำ้ในอ่ำงเกบ็น�ำ้ส�ำคญัและแหล่งน�ำ้ 

ธรรมชำติมีปริมำณน�้ำน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เกษตรกรบำงส่วนจึงงดกำรท�ำนำปรัง ท�ำให้เนื้อท่ี 

เพำะปลูกข้ำวนำปรงัลดลง นอกจำกนี ้ปรมิำณน�ำ้ทีไ่ม่เพียงพอต่อกำรเจรญิเตบิโตของต้นข้ำว ท�ำให้

เมลด็ข้ำวไม่สมบรูณ์ ส่งผลให้ผลผลิตข้ำวนำปรงัลดลง มนัส�าปะหลงั มผีลผลติลดลง เนือ่งจำกพืน้ท่ี 

เพำะปลูกส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้งในช่วงที่เริ่มมีกำรเพำะปลูก ส่งผลให้กำรเจริญเติบโต 

ของมันส�ำปะหลังไม่สมบูรณ์และหัวมันส�ำปะหลังโตไม่เต็มท่ี ประกอบกับสถำนกำรณ์ระบำด

ของโรคใบด่ำงมันส�ำปะหลังในหลำยพื้นที่ ท�ำให้ผลผลิตได้รับควำมเสียหำย อ้อยโรงงาน  

(รวมพันธุ์) มีผลผลิตลดลง เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกประสบภัยแล้งรุนแรง ท�ำให้เนื้อที่เก็บเกี่ยว

และผลผลิตต่อไร่ลดลง ผลผลิตอ้อยที่ได้มีคุณภำพต�่ำ ประกอบกับรำคำอ้อยที่อยู่ในระดับต�่ำ 

อย่ำงต่อเนือ่ง เกษตรกรจึงมกีำรปรบัเปลีย่นไปปลกูพชือืน่ทีม่รีำคำดกีว่ำ สบัปะรดโรงงาน มผีลผลติ 

ลดลง เนื่องจำกแหล่งผลิตส่วนใหญ่ประสบปัญหำภัยแล้งและอำกำศร้อนจัด ส่งผลให้ต้นสับปะรด

ไม่สมบูรณ์ ผลเล็กแกร็น น�้ำหนักน้อย และบำงส่วนไม่ติดผล ยางพารา มีผลผลิตลดลง เนื่องจำก

ภำคใต้ซึง่เป็นแหล่งผลติยำงพำรำส�ำคญัของประเทศมฝีนตกชกุ ประกอบกบัในช่วงเดอืนธนัวำคม  

2563 บำงพืน้ทีป่ระสบปัญหำน�ำ้ท่วม ท�ำให้มจี�ำนวนวนักรดียำงลดลง ส�ำหรบัภำคอืน่ ๆ  ประสบภยัแล้ง 

ในช่วงต้นปี 2563 ท�ำให้ต้นยำงให้น�้ำยำงน้อยกว่ำปกติ นอกจำกนี้ เกิดกำรขำดแคลนแรงงำน

กรีดยำงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท�ำให้แรงงำนกรีดยำงที่เป็นคนต่ำงด้ำว 

ไม่สำมำรถเดินทำงกลบัเข้ำมำในประเทศไทยได้ ปาล์มน�า้มนั มผีลผลติลดลง เนือ่งจำกสภำพอำกำศ

ร้อนและมีปริมำณน�้ำฝนน้อย ไม่เอื้อต่อกำรเจริญเติบโตของทะลำยปำล์ม ส่งผลให้ในปีนี้มีผลผลิต

ลดลง มงัคดุ มผีลผลติลดลง เนือ่งจำกในปี 2563 สภำพอำกำศทำงภำคใต้ไม่เอือ้อ�ำนวยต่อกำรผลติ  
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มกีำรออกดอกติดผลลดลงจำกภำวะฝนทิง้ช่วงเป็นเวลำนำน แม้ว่ำจะมเีนือ้ท่ีให้ผลเพิม่ข้ึนจำกเนือ้ท่ี

ปลูกใหม่ในปี 2556 ที่เริ่มให้ผลในปี 2563 เป็นปีแรก แต่ในภำพรวมผลผลิตยังคงลดลง และเงาะ  

มีผลผลิตลดลง เนื่องจำกเนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศลดลง โดยแหล่งผลิตที่ส�ำคัญในภำคใต ้

มกีำรปรบัเปล่ียนพ้ืนทีไ่ปปลกูพืชชนิดอืน่ เช่น ทุเรยีน และปำล์มน�ำ้มนั ประกอบกับสภำพอำกำศแล้ง  

และฝนทิ้งช่วงนำนติดต่อกันหลำยเดือน ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรออกดอกและติดผลของเงำะ

 ส�าหรบัผลผลติพชืทีเ่พิม่ขึน้ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ล�าไย และทุเรยีน โดยข้าวนาปี  

มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจำกในช่วงกลำงปี 2563 เป็นต้นมำ มีปริมำณน�้ำฝนมำกกว่ำปี 2562 ท�ำให ้

เกษตรกรสำมำรถปลกูข้ำวนำปีรอบ 2 ได้เพ่ิมขึน้ ประกอบกบัรำคำข้ำวทีเ่กษตรกรขำยได้อยูใ่นเกณฑ์ดี  

จูงใจให้เกษตรกรท�ำกำรผลิตในที่นำที่มีกำรปล่อยว่ำงในปีท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้ผลผลิตข้ำวเพิ่มข้ึน  

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มผีลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกเกษตรกรมกีำรจดักำรควบคมุและก�ำจดัหนอนกระทู ้

ข้ำวโพดลำยจุดได้ดีขึ้น กำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุดจึงลดลง ประกอบกับฝน 

ตกสม�ำ่เสมอในแหล่งเพำะปลกูส�ำคัญ ท�ำให้ต้นข้ำวโพดเจรญิเตบิโตได้ด ีส่งผลให้ผลผลติต่อไร่เพิม่ขึน้  

ล�าไย มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจำกต้นล�ำไยท่ีปลูกในปี 2560 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ ประกอบกับ 

สภำพอำกำศทีเ่หมำะสมมำกขึน้ และมปีรมิำณน�ำ้เพยีงพอ ท�ำให้ต้นล�ำไยออกดอกตดิผลได้มำกกว่ำ

ปีทีผ่่ำนมำ และทุเรยีน มีผลผลติเพิม่ข้ึน เน่ืองจำกรำคำในปีท่ีผ่ำนมำอยูใ่นเกณฑ์ด ีจงูใจให้เกษตรกร

มีกำรบ�ำรุงและดูแลรักษำดี ประกอบกับมีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจำกเนื้อที่ปลูกใหม่ในปี 2558
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สาขาปศุสัตว์
 สาขาปศุสัตว์ในปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลจำกกำรเพิ่ม

ปรมิำณกำรผลติเพ่ือรองรบัควำมต้องกำรบรโิภคของตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศท่ีขยำย

ตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกำรจัดกำรฟำร์มที่ได้มำตรฐำน กำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคระบำดที่ดี 

ท�ำให้สนิค้ำปศสุตัว์ท่ีส�ำคญัทัง้ไก่เนือ้ ไข่ไก่ โคเน้ือ และน�ำ้นมดบิ มผีลผลติเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีผลผลติ

สกุรลดลง โดยผลผลติไก่เนือ้ มปีรมิำณเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกมกีำรขยำยกำรผลติเพือ่รองรบัควำมต้องกำร 

ของตลำดทีย่งัคงมอียูอ่ย่ำงต่อเนือ่ง โดยเฉพำะตลำดส่งออก เช่น จนี สงิคโปร์ และฮ่องกง ท่ีมกีำรน�ำเข้ำ 

เน้ือไก่และผลิตภัณฑ์จำกไทยเพิ่มขึ้น ขณะท่ีควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศเพิ่มข้ึนเช่นกัน  

เน่ืองจำกรำคำเนือ้ไก่ทีต่�ำ่กว่ำเนือ้สตัว์ประเภทอืน่ ส่วนผลผลติไข่ไก่ ออกสูต่ลำดเพิม่ขึน้ เนือ่งจำก

เกษตรกรมีกำรจัดกำรฟำร์มที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งสภำพอำกำศมีควำมเหมำะสม 

และเอ้ืออ�ำนวยต่อกำรออกไข่ของแม่ไก่มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ นอกจำกนี้ ภำครัฐมีกำรเฝ้ำระวังโรค

ระบำดทีด่ ีส่งผลให้ผลผลติไข่ไก่ออกสูต่ลำดได้ต่อเนือ่ง ด้ำนผลผลติโคเนือ้ เพิม่ขึน้ เนือ่งจำกมกีำร 

ขยำยกำรเลีย้งเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในประเทศและประเทศเพือ่นบ้ำน อกีทัง้ภำครฐั 

มีกำรด�ำเนินมำตรกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นอำชีพทำงเลือกใหม่แก่เกษตรกร ส�ำหรับ

ผลผลิตน�้านมดิบ มีปริมำณเพิ่มขึ้น เนื่องจำกแม่โครีดนมมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกำรปลด 

แม่โครีดนมที่ให้ผลผลิตน้อยและอำยุมำกออกจำกฟำร์มและทดแทนด้วยแม่โคพันธุ์ดี รวมท้ัง

เกษตรกรมีกำรพัฒนำกำรเลี้ยงและกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มที่ดี ท�ำให้อัตรำกำรให้น�้ำนมเฉล่ีย 

เพิ่มขึ้นและมีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลผลิตสุกร มีชีวิตลดลง เนื่องจำกกำรระบำดของโรค 

อหิวำต์แอฟริกำในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในประเทศเพื่อนบ้ำน อำทิ เวียดนำม และ 

กัมพูชำ ท�ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหลำยรำยมีควำมกังวลต่อกำรแพร่ระบำดของโรค จึงตัดสินใจ

ชะลอและลดปริมำณกำรเลี้ยงสุกรลง 
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สาขาประมง
 สาขาประมงในปี 2563 หดตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลมำจำกผลผลิต

ประมงทะเลในส่วนของกุง้ทะเลเพำะเลีย้งมปีรมิำณลดลง เนือ่งจำกควำมต้องกำรของตลำด ทัง้ใน 

ประเทศและต่ำงประเทศลดลงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกร

ปรับลดจ�ำนวนลูกพันธุ์ และชะลอกำรลงลูกกุ้ง ท�ำให้ผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง ในขณะที่ปริมำณ 

สตัว์น�ำ้ทีน่�ำขึน้ท่ำเทยีบเรือในภำคใต้มีปริมำณเพิม่ขึน้ ในด้ำนประมงน�ำ้จดื มผีลผลติลดลงเช่นเดยีวกนั  

โดยเฉพำะปลำนิลและปลำดุก เนื่องจำกภำวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตส�ำคัญ ประกอบกับ 

ในช่วงต้นปีปรมิำณน�ำ้ในเขือ่นและแหล่งน�ำ้ตำมธรรมชำติมีไม่เพยีงพอต่อกำรเลีย้ง ท�ำให้เกษตรกร

ผู้เลี้ยงปลำน�้ำจืดทั้งในบ่อดินและในกระชังตำมแหล่งน�้ำธรรมชำติ ลดเนื้อที่เลี้ยงปลำ มีกำรปล่อย

ลูกปลำในอัตรำน้อยกว่ำปกติ หรือชะลอกำรเลี้ยงออกไป ส่งผลให้ผลผลิตประมงน�้ำจืดลดลง 

สาขาบริการทางการเกษตร
 สาขาบรกิารทางการเกษตรในปี 2563 หดตวัร้อยละ 3.6 เมือ่เทยีบกบัปี 2562 เนือ่งจำก

กิจกรรมกำรจ้ำงบริกำรทำงเกษตรต่ำง ๆ  ทั้งกำรเตรียมดิน กำรดูแลรักษำ และกำรเก็บเกี่ยวลดลง  

ตำมเนื้อที่เพำะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวท่ีลดลงของพืชส�ำคัญ เช่น ข้ำวนำปรัง อ้อยโรงงำน และ

สับปะรดโรงงำน เนื่องจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งที่ต่อเนื่อง โดยเนื้อที่เพำะปลูกและเน้ือที่เก็บเกี่ยว

ข้ำวนำปรังลดลงอย่ำงมำก ประกอบกับเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงำนลดลง เนื่องจำกเกษตรกร 

มีกำรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่มีรำคำดีกว่ำ

สาขาป่าไม้
 สาขาป่าไม้ในปี 2563 หดตวัร้อยละ 0.5 เมือ่เทยีบกับปี 2562 เนือ่งจำกผลผลติไม้ยำงพำรำ 

ไม้ยคูำลปิตสั ครัง่ และรงันกลดลง โดยไม้ยำงพำรำลดลงตำมพืน้ท่ีกำรตดัโค่นสวนยำงพำรำเก่ำเพือ่ 

ปลูกทดแทนด้วยยำงพำรำพันธุ์ดีและพืชอื่นท่ีลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ ไม้ยูคำลิปตัสลดลง เนื่องจำก 

ควำมต้องกำรน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระดำษ และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood 

Pellet) ของประเทศคู่ค้ำส�ำคัญลดลง โดยเฉพำะจีนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลจำกกำรแพร่ระบำดของ

โควิด-19 ด้ำนผลผลิตครั่งลดลง เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวน ประกอบ

กับควำมต้องกำรของประเทศคู่ค้ำส�ำคัญอย่ำงประเทศอินเดียลดลงอย่ำงมำก และรังนกมีปริมำณ

กำรส่งออกไปต่ำงประเทศลดลงเช่นกนั ในขณะท่ีถ่ำนไม้มปีรมิำณเพิม่ข้ึน เนือ่งจำกยงัเป็นท่ีต้องกำร

ของตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
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  สินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2563  

เมือ่เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ได้แก่ ข้ำว อ้อยโรงงำน (รวมพนัธุ)์ สบัปะรดโรงงำน ยำงพำรำ ปำล์มน�ำ้มนั  

ทุเรียน มังคุด สุกร ไข่ไก่ โคเนื้อ ปลำนิล และปลำดุก โดยข้ำว มีรำคำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรข้ำว 

ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้จำกกำรบริโภคภำยในประเทศทีป่ระชำชนส�ำรองไว้บรโิภคตำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด

ของโควิด-19 และจำกทีผู่ป้ระกอบกำรต้องกำรข้ำวเพือ่ส่งออกตำมค�ำสัง่ซ้ือท่ีเพิม่ข้ึน อ้อยโรงงำน (รวมพนัธุ)์  

มีรำคำเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกเน้ือที่เก็บเกี่ยวประสบภัยแล้ง ท�ำให้ผลผลิตอ้อยโรงงำนลดลงและปริมำณอ้อย 

ส่งเข้ำหีบโรงงำนน�ำ้ตำลลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง ส่งผลให้รำคำทีเ่กษตรกรขำยได้สงูขึน้ สบัปะรดโรงงำน มรีำคำเพิม่ขึน้  

เนือ่งจำกปรมิำณผลผลติออกสูต่ลำดน้อย ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรปูจงึส่งผลให้รำคำปรับตวั 

สูงขึ้น ยำงพำรำ มีรำคำเพิ่มขึ้น เป็นผลมำจำกปริมำณผลผลิตที่ลดลงจำกภำวะขำดแคลนแรงงำนกรีดยำง 

และแรงงำนในโรงงำนแปรรูปยำง รวมถึงจ�ำนวนวันกรีดยำงได้ลดลง ในขณะท่ีควำมต้องกำรใช้เพิ่มสูงข้ึน 

โดยเฉพำะอตุสำหกรรมผลติถงุมอืยำง ซึง่เป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 รวมทัง้มำตรกำรส่งเสรมิ

กำรใช้ยำงพำรำในประเทศของภำครฐั ปำล์มน�ำ้มนั มรีำคำเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกปรมิำณผลผลติออกสูต่ลำดลดลง 

ในขณะท่ีควำมต้องกำรใช้น�้ำมันปำล์มในประเทศเพิ่มข้ึนหลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

เริ่มคล่ีคลำย ประกอบกับภำครัฐมีมำตรกำรระบำยสต็อกน�้ำมันปำล์มดิบ โดยกระตุ้นกำรใช้น�้ำมันปำล์ม  

ทั้งกำรน�ำน�้ำมันปำล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้ำ และส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินในประเทศ 
ทุเรียน มีรำคำเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกปริมำณผลผลิตท่ีออกสู่ตลำดยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำด 
ทั้งในและต่ำงประเทศที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรมีกำรบริหำรจัดกำรควบคุมคุณภำพทุเรียน 
ให้ได้มำตรฐำนตำมควำมต้องกำร ท�ำให้รำคำทุเรียนเพิ่มสูงขึ้น มังคุด มีรำคำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกผลผลิตออก
สู่ตลำดลดลง สุกรมีรำคำเพิ่มขึ้น เป็นผลจำกปริมำณผลผลิตภำยในประเทศที่ลดลง อีกทั้งกำรระบำดของ 
โรคอหวิำต์แอฟรกิำในสกุรในหลำยประเทศ ส่งผลให้เกดิภำวะขำดแคลนท�ำให้รำคำสกุรในตลำดโลกปรบัตวั 
สงูขึน้ ส่งผลให้รำคำสกุรของไทยปรบัตัวเพิม่ขึน้ ไข่ไก่ มรีำคำเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกมำตรกำรรักษำเสถยีรภำพรำคำ
ไข่ไก่ภำยในประเทศ โคเนื้อ มีรำคำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะตลำดประเทศเพือ่นบ้ำนยงัคงมอีย่ำงต่อเนือ่ง ปลำนลิ และปลำดกุ ทีเ่กษตรกรขำยได้เฉลีย่เพิม่ขึน้ 
เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคยังมีอย่ำงต่อเนื่อง

  สินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้มีราคาเฉลี่ยลดลงในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง ล�ำไย เงำะ ไก่เนื้อ น�้ำนมดิบ 
และกุ้งขำวแวนนำไม โดยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรำคำลดลง เนื่องจำกผลผลิตในภำพรวมเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
จนีต้องปิดด่ำนกำรค้ำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ทีร่ะบำดทัว่โลก ท�ำให้เมยีนมำไม่สำมำรถ
ส่งออกขำ้วโพดเล้ียงสัตว์ไปยังจีนได้ จึงส่งออกมำยังประเทศไทยผ่ำนทำงด่ำนศุลกำกรแม่สอด จังหวัดตำก 
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รำคำภำยในประเทศปรับตัวลดลง มันส�ำปะหลัง มีรำคำลดลง เนื่องจำกในช่วงต้นปี 2563 
ประสบปัญหำภัยแล้งและในช่วงปลำยปีมีฝนตกหนักในหลำยพื้นที่ ส่งผลให้หัวมันส�ำปะหลังคุณภำพไม่ดี
และมีเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต�่ำกว่ำเกณฑ์รับซื้อ ล�ำไย มีรำคำลดลง เป็นผลมำจำกปริมำณผลผลิตล�ำไยที่ออก

ราคาสินค้าเกษตร ปี 2563
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สู่ตลำดจ�ำนวนมำกจำกกำรปรับเปลี่ยนมำผลิตล�ำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น รวมถึงสภำพภูมิอำกำศที่เอื้ออ�ำนวย 
ท�ำให้ต้นล�ำไยออกดอกและติดผลได้ดี เงำะ มีรำคำลดลง เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดในประเทศลดลง  
และคุณภำพไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำด ไก่เนื้อ มีรำคำลดลง เนื่องจำกมีปริมำณไก่เนื้อและ 
ชิน้ส่วนต่ำง ๆ  ของไก่ ออกสูต่ลำดมำก ในขณะทีค่วำมต้องกำรบรโิภคภำยในประเทศโดยรวมลดลง เนือ่งจำก 
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่�ำให้เศรษฐกิจชะลอตวั รวมทัง้จ�ำนวนนกัท่องเทีย่ว 
ลดลง น�้ำนมดิบ มีรำคำลดลงเล็กน้อย เนื่องจำกสหกรณ์โคนมเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรรับซ้ือน�้ำนมดิบจำก
สมำชิกผู้เลี้ยงโคนมให้เป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพมำกยิ่งข้ึน และกุ้งขำวแวนนำไมมีรำคำลดลงเนื่องจำก 
ควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศลดลง

การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ปี 2563

 การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 มีมูลค่าลดลงร้อยละ  

2.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

  สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปี 2562 ได้แก่ ข้าวรวม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น�้าตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา น�้ามันปาล์ม สับปะรดและ

ผลิตภัณฑ์ ล�าไยและผลิตภัณฑ์ มังคุด เงาะและผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่สด และกุ้งและผลิตภัณฑ ์ โดยข้ำวรวม 

เน่ืองจำกรำคำข้ำวของไทยสงูกว่ำประเทศคูแ่ข่ง อำท ิเวยีดนำม และเมยีนมำ ประกอบกบัเศรษฐกิจโลกชะลอ

ตวัจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลให้ก�ำลงัซือ้ชะลอตวั ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์ เนือ่งจำกควำม

ต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรสัตว์ภำยในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง น�้ำตำลและผลิตภัณฑ์ 

เน่ืองจำกผลผลิตอ้อยโรงงำนในปี 2563 มีปริมำณน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ จึงมีกำรส�ำรองไว้เพื่อให้เพียงพอกับ

ควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ น�้ำมันปำล์ม เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกท่ียังคงชะลอตัวจำกสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัปำล์มดบิในตลำดโลกลดลง ประกอบกบัปรมิำณ 

สตอ็กน�ำ้มนัปำล์มดบิของโลกยงัอยูใ่นระดับสงู สบัปะรดและผลติภณัฑ์ เป็นผลมำจำกโรงงำนแปรรปูสบัปะรด

กระป๋องหลำยแห่งปิดท�ำกำรผลติเรว็กว่ำช่วงปีปกต ิเนือ่งจำกรำคำสบัปะรดโรงงำนทีป่รบัตัวเพิม่ข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง  

ท�ำให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถแบกรับต้นทุนวัตถุดิบสับปะรดโรงงำนท่ีเพิ่มสูงข้ึนได้ ล�ำไยและผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท�ำให้ประสบปัญหำกำรส่งออกสินค้ำไปยังประเทศคู่ค้ำ

หลักอย่ำงจีน มังคุด เนื่องจำกปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดน้อย เงำะและผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกควำมต้องกำร 

ของประเทศคูค้่ำ เช่น เวยีดนำม และสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ มคีวำมต้องกำรลดลง ไข่ไก่สด เนือ่งจำกเป็นผลจำก 

ในปี 2562 มีกำรผลักดันกำรส่งออกเพื่อระบำยผลผลิตภำยในประเทศ และกุ้งและผลิตภัณฑ์ เนื่องจำก

ประเทศคู่ค้ำหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ จีน และญี่ปุ่น มีกำรน�ำเข้ำลดลง ประกอบกับรำคำของประเทศคู่แข่ง

ยังถูกกว่ำไทย ท�ำให้กำรส่งออกของไทยลดลง

  สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ทีมี่ปรมิาณและมลูค่าเพิม่ขึน้ เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562  

ได้แก่ เน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ และปลาและผลิตภัณฑ์ โดยเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์  

เป็นผลจำกกำรส่งออกเนื้อสุกรสดแช่เย็นแช่แข็งไปยังประเทศคู่ค้ำส�ำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์  
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เพิม่ขึน้ เนือ่งจำกผูผ้ลติสกุรในหลำยประเทศ รวมทัง้จนีและเวยีดนำม ได้รบัผลกระทบจำกโรคอหวิำต์แอฟรกิำ

ในสกุร ในขณะท่ีไทยมมีำตรกำรป้องกันโรคดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด รวมถึงมมีำตรฐำนกำรผลติท่ีมปีระสทิธภิำพ 

ส่งผลให้เนื้อสุกรของไทยเป็นที่ต้องกำรของตลำดที่ขำดแคลน โดยเฉพำะตลำดฮ่องกงซึ่งเป็นตลำดส่งออกที่

ส�ำคญัของไทย นมและผลติภณัฑ์ เนือ่งจำกคณุภำพน�ำ้นมดบิของไทยเป็นทีย่อมรบัของประเทศคู่ค้ำทีส่�ำคญั 

เช่น กัมพูชำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สปป.ลำว และฮ่องกง ส่งผลให้มีควำมต้องกำรบริโภคผลิตภัณฑ์นมของไทย

อย่ำงต่อเนื่อง และปลำและผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกประเทศคู่ค้ำส�ำคัญอย่ำงจีนมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น

  สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ทีม่ปีรมิาณส่งออกเพ่ิมข้ึน ขณะทีม่ลูค่าส่งออกลดลง เมือ่เทียบกบัช่วง

เดยีวกันของปี 2562 ได้แก่ มันส�าปะหลังและผลติภณัฑ์ เนือ้ไก่และผลติภัณฑ์ และปลาหมกึและผลติภัณฑ์ 

โดยมนัส�ำปะหลงัและผลติภณัฑ์ ปรมิำณกำรส่งออกในภำพรวมเพิม่ข้ึนตำมควำมต้องกำรน�ำเข้ำมนัส�ำปะหลงั

ของประเทศจนีซึง่เป็นคู่ค้ำหลกัทีส่�ำคัญของไทย โดยเฉพำะมนัเส้นเพือ่ใช้เป็นวตัถุดิบผลติแอลกอฮอล์ทดแทน 

ข้ำวโพด เน่ืองจำกสต็อกข้ำวโพดในประเทศจีนลดลงและไม่เพยีงพอกบัควำมต้องกำรใช้ เนือ้ไก่และผลติภณัฑ์ 

มปีรมิำณส่งออกใกล้เคยีงกบัปีทีผ่่ำนมำ เนือ่งจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลต่อภำวะ

เศรษฐกจิในหลำยประเทศ และร้ำนอำหำรหลำยแห่งยงัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ท่ี ในขณะท่ีปรมิำณสตอ็กยงัมจี�ำนวนมำก 

และปลำหมึกและผลติภณัฑ์ เนือ่งจำกตลำดส่งออกหลกัอย่ำงญีปุ่่น อติำล ีและจนี ยงัคงมีควำมต้องกำรน�ำเข้ำ

อย่ำงต่อเนื่อง

  สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณลดลง ขณะที่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกปริมำณส่งออกทุเรียนและผลิตภัณฑ ์

ไปยังตลำดหลัก ได้แก่ จีน เวียดนำม และฮ่องกง ชะลอตัวลงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19  

ขณะที่รำคำทุเรียนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่ำส่งออกเพิ่มขึ้น

5. แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564
 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.3–2.3 โดยสำขำพืช 

สำขำปศุสัตว์ สำขำประมง สำขำบริกำรทำงกำรเกษตร และสำขำป่ำไม้ ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปัจจัยสนับสนุน ได้แก่

  สภำพอำกำศทีเ่อือ้อ�ำนวยต่อกำรท�ำกำรเกษตรมำกข้ึน โดยคำดว่ำจะมปีรมิำณน�ำ้เพยีงพอส�ำหรับ

กำรเพำะปลูก และไม่ประสบปัญหำภัยแล้งที่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่ำนมำ

  กำรด�ำเนินนโยบำยด้ำนกำรเกษตรท่ีต่อเนื่อง ท้ังกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ กำรพัฒนำ  

Smart Farmer และ Young Smart Farmer กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อกำรตัดสินใจ 

กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตและยกระดับคุณภำพสินค้ำเกษตร กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม  

กำรใช้หลักกำรตลำดน�ำกำรผลิต ท�ำให้กำรบริหำรกำรผลิตมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

มีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม ซึ่งช่วยลดต้นทุนกำรผลิต ท�ำให้เกษตรกร

มีรำยได้ที่มีเสถียรภำพมำกขึ้น รวมถึงกำรด�ำเนินแผนงำนโครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเกษตรตำมกรอบ 

กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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  ในปี 2564 คำดว่ำจะเป็นโอกำสของภำคเกษตรไทยที่ประเทศต่ำง ๆ มีกำรน�ำเข้ำอำหำร 

จำกประเทศไทยเพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะสินค้ำปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีระบบกำรผลิตท่ีได้มำตรฐำน  

และกำรเฝ้ำระวังควบคุมโรคระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ต่ำงประเทศมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพสินค้ำของไทย

  สถำนกำรณ์เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2564 ที่มีแนวโน้มขยำยตัว รวมทั้งมำตรกำรกระตุ้น

เศรษฐกจิของภำครฐัทีต่่อเนือ่ง ช่วยสนบัสนนุให้มกีำรบรโิภคสนิค้ำและบรกิำรมำกข้ึน ส่งผลให้ควำมต้องกำร

สินค้ำเกษตรและอำหำรเพิ่มขึ้น

  ทิศทำงเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่มีแนวโน้มขยำยตัวได้ รวมถึงโอกำสในด้ำนควำมร่วมมือ 

และกำรเจรจำข้อตกลงทำงกำรค้ำของไทยกับประเทศคู่ค้ำซึ่งจะเป็นผลดีต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตร 

และอำหำรของไทย

 อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรปี 2564 ยังมีปัจจัยเสี่ยงและสถำนกำรณ์ส�ำคัญ 

ที่ต้องติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่

 1.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่อำจท�ำให้เกิดควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ 

และภัยธรรมชำติ ทั้งภัยแล้ง น�้ำท่วม ดินโคลนถล่ม และควำมรุนแรงของลมพำยุ ซึ่งอำจท�ำให้พื้นที่เกษตร 

ได้รับควำมเสียหำย และส่งผลกระทบต่อปริมำณและคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร

 2.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ แม้ว่ำกำรผลิต

วัคซีนจะมีควำมก้ำวหน้ำไปมำก แต่หำกสถำนกำรณ์ยังคงยืดเยื้อและมีควำมเสี่ยงของกำรกลับมำระบำด 

ในรอบใหม่ อำจส่งผลให้เศรษฐกิจและกำรค้ำของโลกฟื้นตัวได้ช้ำ 

 3.  การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และกำรระบำดของโรคในสัตว์ท้ังในประเทศไทยและ 

ต่ำงประเทศที่อำจส่งผลต่อกำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตร 

 4.  ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ที่ยังคงต้องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง โดยหำก 

ค่ำเงินบำทมีกำรแข็งค่ำขึ้นมำกกว่ำประเทศคู่แข่ง จะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของ

สินค้ำเกษตรไทย

 5.  การเปลี่ยนแปลงราคาน�้ามันดิบดูไบ ที่จะส่งผลต่อแนวโน้มรำคำน�้ำมันในประเทศ และส่งผลต่อ

ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตร

สาขาพืช
 สาขาพืชในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.9–2.9 โดยสินค้าพืชที่มี

ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง สับปะรดโรงงาน 

ยางพารา ปาล์มน�า้มนั ล�าไย ทเุรยีน และมงัคดุ โดยข้าวนาปี คำดว่ำผลผลติจะเพิม่ขึน้ เนือ่งจำก

รำคำข้ำวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จูงใจให้เกษตรกรขยำยพื้นที่เพำะปลูกในพื้นที่นำที่เคยปล่อยว่ำง และ

ปลกูทดแทนอ้อยโรงงำนทีค่รบอำย ุข้าวโพดเลีย้งสตัว์ คำดว่ำผลผลติจะเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกเกษตรกร 

มีกำรควบคุมและก�ำจัดหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุดได้ดีข้ึน และคำดว่ำเนื้อท่ีเพำะปลูกข้ำวโพด 

เลี้ยงสัตว์จะเพิ่มขึ้นจำกกำรท่ีเกษตรกรผู ้ปลูกมันส�ำปะหลังและอ้อยโรงงำนปรับเปลี่ยน 

มำปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์แทน มันส�าปะหลัง คำดว่ำผลผลิตจะเพิ่มข้ึน เนื่องจำกปริมำณน�้ำฝน 

ในช่วงเดอืนถนุำยน 2563 ถงึช่วงก่อนเกบ็เกีย่วผลผลติในปี 2564 จะมเีพียงพอในช่วงมนัส�ำปะหลงั 
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เริ่มลงหัวและสะสมอำหำร ประกอบกับภำครัฐมีกำรด�ำเนินมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของ 
โรคใบด่ำงมันส�ำปะหลังอย่ำงต่อเนื่อง สับปะรดโรงงาน คำดว่ำผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจำก
รำคำรับ ซ้ือต้ังแต ่ เ ดือนพฤษภำคม 2562 ถึงป ี  2563 ปรับตัวสูงขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง  
จูงใจให้เกษตรกรมีกำรบ�ำรุงรักษำมำกข้ึน โดยเกษตรกรบำงส่วนมีกำรดูแลแปลงหรือไถเหง้ำ 
สับปะรดที่แห้งตำยทิ้งเพื่อปลูกใหม่ และเกษตรกรรำยใหม่มีกำรขยำยพื้นที่ปลูกในพื้นที่ปล่อยว่ำง 
ทีเ่คยปลกูสบัปะรดมำก่อน รวมทัง้ปลกูแซมในสวนยำงพำรำ ประกอบกบัคำดว่ำจะมีปรมิำณน�ำ้ฝน 
เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโต ไม่ประสบภัยแล้งเหมือนปีที่ผ่ำนมำ ยางพารา คำดว่ำผลผลิต 
จะเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีเนื้อที่เปิดกรีดยำงเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยพื้นที่ปลูกต้นยำงพำรำทดแทนพืช 
อืน่ของเกษตรกรในทกุภมูภิำค ประกอบกบัได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจำกนโยบำยและควำมช่วยเหลอื 
จำกภำครัฐ ปาล์มน�้ามัน คำดว่ำผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตำมเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้นจำกต้นปำล์มน�้ำมัน 
ทีป่ลูกในปี 2561 อย่ำงไรกต็ำม อทิธพิลของภยัแล้งในช่วงปี 2562-2563 ซึง่ท�ำให้พืน้ทีผ่ลติส�ำคัญ 
ทำงภำคใต้มีปริมำณฝนตกน้อย ส่งผลต่อควำมสมบูรณ์ของต้น อำจท�ำให้กำรติดผลปำล์ม 
ลดลงและทะลำยปำล์มน�้ำหนักน้อย ล�าไย คำดว่ำผลผลิตจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจำกเกษตรกร 
ปรับเปลี่ยนมำผลิตล�ำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตรวม (ล�ำไยในฤดูและล�ำไยนอกฤดู)  
มปีรมิำณมำกขึน้ รวมถงึจำกกำรทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่25 สงิหำคม 2563 ช่วยเหลอืเยยีวยำ 
เกษตรกรชำวสวนล�ำไยปี 2563 ท�ำให้เกษตรกรมกีำรดแูลรกัษำต้นล�ำไยเป็นอย่ำงด ีทเุรยีน คำดว่ำ 
ผลผลิตจะเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกรำคำทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ดอีย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้เกษตรกรดแูลและบ�ำรงุรกัษำ 
เพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับคำดว่ำสภำพอำกำศจะเอื้ออ�ำนวยต่อกำรติดดอกออกผล และมังคุด  
คำดว่ำผลผลติจะเพ่ิมขึน้จำกสภำพอำกำศทีค่ำดว่ำจะเอือ้อ�ำนวยต่อกำรตดิดอกและออกผลมำกขึน้ 
 ส�าหรบัสนิค้าพชืทีค่าดว่าจะมปีริมาณผลผลติลดลง ได้แก่ ข้ำวนำปรงั อ้อยโรงงำน (รวมพนัธุ)์  
และเงำะ โดยข้ำวนำปรัง คำดว่ำผลผลิตจะลดลง เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกลดลง ซึ่งเป็นผลจำก
ระดับน�้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน�้ำส่วนใหญ่และตำมแหล่งน�้ำธรรมชำติยังมีปริมำณน�้ำน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อกำรเจรญิเตบิโตของข้ำว อำจส่งผลให้ผลผลติต่อไร่ลดลง อ้อยโรงงำน (รวมพนัธุ)์ คำดว่ำผลผลติ
จะลดลง เนือ่งจำกเกษตรกรมกีำรปรบัเปลีย่นไปปลกูพชือืน่ทีม่รีำคำดกีว่ำ และเงำะ คำดว่ำผลผลติ

จะลดลงตำมเนื้อที่ให้ผลที่ลดลง

สาขาปศุสัตว์
 สาขาปศุสัตว์ในปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0–2.0 กำรผลิตสินค้ำ 

ปศสุตัว์โดยรวมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกเกษตรกรมกีำรขยำยกำรเลีย้งเพือ่รองรบัควำมต้องกำร 

ของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศท่ีเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบ 

กำรเลีย้งและมกีำรบรหิำรจัดกำรฟำร์มทีไ่ด้มำตรฐำนและมีประสทิธภิำพมำกข้ึน มกีำรดแูลเอำใจใส่ 

และควบคุมเฝ้ำระวังโรคระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้คำดว่ำจะมีปริมำณผลผลิตไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่  

โคเนื้อ และน�้ำนมดิบ เพิ่มขึ้น โดยกำรผลิตไก่เนื้อและไข่ไก่ จะมีปริมำณเพิ่มขึ้นตำมควำมต้องกำร

บรโิภคทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ด้ำนผลผลติสกุร จะเพิม่ขึน้จำกกำรขยำยกำรผลติเพือ่รองรบั

ควำมต้องกำรบริโภคของตลำดโลกที่เพิ่มขึ้น หลังกำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร  
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ในหลำยประเทศ ส่งผลให้มคีวำมต้องกำรเน้ือสกุรเพิม่มำกขึน้ ส่วนปรมิำณกำรผลติโคเนือ้มแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับควำมต้องกำรบริโภค ประกอบกับภำครัฐ

ได้ด�ำเนินมำตรกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเน้ือเพื่อเป็นกำรสร้ำงอำชีพทำงเลือกใหม่แก่เกษตรกร 

ส�ำหรับกำรผลิตน�้ำนมดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจำกเกษตรกรผู้เลี้ยงมีระบบกำรเลี้ยงและ 

กำรบริหำรจดักำรฟำร์มท่ีดี โดยได้รบัแรงจูงใจจำกกำรรบัซ้ือน�ำ้นมดบิตำมคณุภำพน�ำ้นม จงึมีกำรใช้ 

เทคโนโลยใีนกำรพฒันำคณุภำพน�ำ้นมโค อย่ำงไรก็ตำม ยังต้องมกีำรตดิตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพอำกำศ 

ที่อำจมีควำมแปรปรวน กำรเกิดโรคระบำดในสัตว์ รวมทั้งรำคำน�้ำมันและวัตถุดิบอำหำรสัตว์ 

ที่อำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์ได้

สาขาประมง
 สาขาประมงในปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1–1.1 โดยผลผลิตกุ้งทะเล 

เพำะเลีย้งจะเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปี 2563 เนือ่งจำกเกษตรกรบำงรำยเพิม่เนือ้ทีเ่พำะเลีย้ง 

หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ในประเทศไทยมทีศิทำงดขีึน้ และมกีำรเดนิทำง 

ท่องเที่ยวมำกขึ้น ท�ำให้ควำมต้องกำรของตลำดในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึน ส�ำหรับผลผลิตจำก 

กำรท�ำประมงทะเลมแีนวโน้มดีขึน้จำกกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงทะเลอย่ำงต่อเนือ่งของภำครฐั  

ส่วนผลผลิตประมงน�้ำจืด คำดว่ำมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจำกกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของภำครัฐ  

โดยมีกำรยกระดับมำตรฐำนฟำร์มเล้ียงให้ได้มำตรฐำน GAP และมีกำรวำงแผนกำรผลิต 

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดมำกขึ้น 

สาขาบริการทางการเกษตร
 สาขาบริการทางการเกษตรในปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2–1.2 

เนื่องจำกกำรเพำะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชท่ีส�ำคัญมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ท้ังข้ำวนำปี ข้ำวโพด

เลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง และสับปะรดโรงงำน ท�ำให้มีกิจกรรมกำรจ้ำงบริกำรเตรียมพื้นที่ 

เพำะปลูก กำรดูแลรกัษำ และกำรเกบ็เกีย่วผลผลติ ทัง้กำรจ้ำงบรกิำรรถเกีย่วนวดข้ำว กำรจ้ำงบรกิำร 

เก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�ำปะหลัง เพิ่มขึ้น

สาขาป่าไม้
 สาขาป่าไม้ในปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตัวในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 โดยมีปัจจัยหลักมำจำก

ควำมต้องกำรไม้ยูคำลิปตัสที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังจำกในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อน�ำไปใช้เป็น

วตัถดุบิในกำรผลติกระดำษ และแปรรปูเป็นเชือ้เพลงิชีวมวล (Wood Pellet) ส�ำหรบัผลผลติรังนก 

มีแนวโน้มเพิม่ขึน้จำกควำมต้องกำรน�ำเข้ำอย่ำงต่อเนือ่งของตลำดจนีและกมัพชูำ ซ่ึงเป็นตลำดหลกั

ของไทย เนื่องจำกรังนกไทยมีคุณภำพสูงเมื่อเทียบกับรังนกของประเทศคู่แข่ง ด้ำนผลผลิตถ่ำนไม ้

คำดว่ำจะเพิ่มข้ึน เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรแปรรูปเป็นถ่ำนชำร์โคลมำกข้ึนเพื่อน�ำไปใช้เป็น 

ส่วนประกอบในอตุสำหกรรมผลติเคร่ืองส�ำอำง ส่วนไม้ยำงพำรำคำดว่ำจะมผีลผลติลดลง เนือ่งจำก
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กำรปรบัลดพืน้ทีเ่ป้ำหมำยกำรตดัโค่นพืน้ทีส่วนยำงพำรำเก่ำและปลกูทดแทนด้วยยำงพำรำพนัธุด์ี 

หรือพืชเศรษฐกิจอื่น และภำครัฐมีโครงกำรประกันรำยได้ให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง ส่งผลให้

เกษตรกรตัดโค่นไม้ยำงพำรำลดลง ในขณะที่ผลผลิตครั่งอำจได้รับผลกระทบจำกควำมแปรปรวน

ของสภำพอำกำศ

แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่ส�าคัญในปี 2564

  สินค้าเกษตรที่คาดว่าราคาจะอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ ข้าว ทุเรียน มังคุด สุกร และโคเนื้อ โดยข้ำว 

เนื่องจำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณผลผลิตข้ำวที่จะออกสู่ตลำดน้อยลง ขณะที่ควำมต้องกำรของตลำดภำยใน 

ประเทศยังคงมีอย่ำงต่อเน่ือง ทุเรียน เน่ืองจำกควำมต้องกำรของตลำดท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

ยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับภำครัฐมีนโยบำยพัฒนำคุณภำพผลผลิตให้มีมำตรฐำนและส่งเสริม 

กำรแปรรูปสินค้ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้สูงขึ้น มังคุด เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและ 

ต่ำงประเทศยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับภำครัฐมีนโยบำยพัฒนำคุณภำพผลผลิตให้มีมำตรฐำน 

และส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้สูงขึ้น สุกร และโคเน้ือ เนื่องจำกมีกำรวำงแผนกำรผลิต 

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ 

  สินค้าเกษตรท่ีคาดว่าราคาจะใกล้เคยีงกบัปีทีผ่่านมา ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ สบัปะรดโรงงาน 

ยางพารา ปาล์มน�า้มนั ล�าไย เงาะ และไข่ไก่ เนือ่งจำกรฐับำลมมีำตรกำรในกำรรกัษำเสถยีรภำพรำคำสนิค้ำ

เกษตรไม่ให้ตกต�่ำ และกุ้งขำวแวนนำไม เนื่องจำกรำคำกุ้งของไทยยังถูกก�ำหนดโดยรำคำกุ้งในตลำดโลก 

เป็นหลัก จงึไม่สำมำรถปรบัรำคำให้สงูขึน้ได้ แม้ยงัคงมคีวำมต้องกำรของตลำดทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

ซึ่งเป็นฐำนลูกค้ำเดิม

  สนิค้าเกษตรทีค่าดว่าราคาจะปรับตวัดขีึน้ ได้แก่ มนัส�าปะหลงั อ้อยโรงงาน (รวมพันธุ)์ ไก่เนือ้  

น�้านมดิบ ปลานิล และปลาดุก โดยมันส�ำปะหลัง เป็นผลจำกควำมต้องกำรมันส�ำปะหลังของประเทศ 

คู่ค้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอ้อยโรงงำน (รวมพันธุ์) เนื่องจำกผลผลิตที่ลดลง ประกอบกับรำคำในตลำดโลก 

มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ไก่เนื้อ มีกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดท้ังในและ 

ต่ำงประเทศ น�้ำนมดิบ มีกำรปรับปรุงคุณภำพและผลผลิตน�้ำนมดิบให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรรับซ้ือน�้ำนมดิบ 

ปลำนิล และปลำดุก เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศยังมีอย่ำงต่อเนื่อง

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในปี 2564

  สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ มนัส�ำปะหลงัและผลติภณัฑ์ น�ำ้มนัปำล์ม  

สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มังคุด เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ และเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ ์

เน่ืองจำกสินค้ำมีคุณภำพดีและเป็นท่ีต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ ประเทศคู่ค้ำหลักยังมีควำมต้องกำร 

อย่ำงต่อเนือ่ง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทีค่่อย ๆ  ฟ้ืนตวั ประกอบกับภำครฐัยงัมนีโยบำยในกำรขยำยโอกำส 

และเพิ่มช่องทำงกำรค้ำใหม่ ๆ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ในตลำดต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กำรส่งออกเนื้อไก่
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และผลิตภณัฑ์มแีนวโน้มขยำยตัวท้ังในตลำดญีปุ่่น สหภำพยโุรป และจนี รวมถึงเกำหลใีต้ท่ีคำดว่ำจะขยำยตวั 

ได้มำกขึ้น และเน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์คำดว่ำจะขยำยตัวได้ดี เนื่องจำกยังคงมีควำมต้องกำรจำกตลำด 

ต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นผลจำกกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรในประเทศจีนและประเทศ 

เพือ่นบ้ำน ทีย่งัต้องใช้เวลำในกำรฟ้ืนฟสูถำนกำรณ์ให้ดข้ึีน รวมท้ังกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อก�ำลังกำรผลิตในต่ำงประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบกำรระบำดของโรคดังกล่ำว จึงคำดว่ำจะ 

มีควำมต้องกำรน�ำเข้ำสุกรจำกไทยเพิ่มมำกขึ้น

  สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าการส่งออกใกล้เคียงปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้ำวรวม ข้ำวโพด 

เลี้ยงสัตว์ น�้ำตำลและผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ เงำะและผลิตภัณฑ์ ล�ำไยและผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ และ

สินค้ำประมงและผลติภณัฑ์ ทัง้นีภ้ำครฐัมแีผนกำรท�ำงำนเชิงรกุเพือ่เร่งขยำยตลำดให้กบัสนิค้ำเกษตรของไทย 

โดยจะมกีำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เร่งเดินหน้ำลงพ้ืนทีพ่บปะ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกบัเกษตรกรไทย 

ในภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วประเทศ เร่ืองกำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลงกำรค้ำเสรี (FTA) เพื่อขยำยโอกำส 

กำรส่งออกสินค้ำเกษตรไทยสู่ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำดอำเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ และฮ่องกง  

ซึ่งมีกำรท�ำ FTA กับไทย และได้ยกเลิกกำรเก็บภำษีศุลกำกรกับกำรน�ำเข้ำสินค้ำส่วนใหญ่จำกไทยแล้ว  

ในขณะที่ภำวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังฟื้นตัวอย่ำงช้ำ ๆ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19  

ในหลำยประเทศที่ยังคงมีอยู่ ยังเป็นข้อจ�ำกัดของกำรส่งออกสินค้ำเกษตรของไทย

 ข้อเสนอแนะ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจัดเตรียมมำตรกำรและเร่งด�ำเนินกำร เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ทำง

เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนไปอย่ำงถำวร (New Normal) โดย

 1) บริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงเป็นระบบ และพัฒนำแหล่งน�้ำในไร่นำของเกษตรกรและชุมชน  

เพ่ือให้เกษตรกรมีน�้ำเพียงพอส�ำหรับใช้ในกำรอุปโภคบริโภคและท�ำกำรเกษตร ตลอดจนป้องกันและ 

บรรเทำปัญหำอุทกภัย รวมทั้งบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถใช้ประโยชน ์

จำกที่ดินตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรผลิตสูงสุดผ่ำนข้อมูล Agri-Map 

 2) พฒันำระบบเตอืนภยัด้ำนกำรเกษตร เพือ่ใช้ในกำรตดิตำมและเตือนภยัเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลง 

ของสภำพอำกำศ กำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืช ภำวะกำรผลิตและรำคำสินค้ำเกษตร  

แนวโน้มเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและโลก รวมทัง้พฒันำช่องทำงกำรให้ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์

และ Application ต่ำง ๆ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงทันท่วงที และสำมำรถ 

ปรบัแผนกำรผลติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ ตลอดจนกำรสร้ำงหลกัประกนั

ควำมมั่นคงทำงด้ำนรำยได้ อำทิ กำรประกันภัยพืชผล กำรเกษตรพันธสัญญำ

 3) ส่งเสริมเกษตรกรให้สำมำรถประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคงด้วยกำรท�ำเกษตรในรูปแบบ 

เกษตรกรรมยั่งยืน อำทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสำน และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งช่วยเหลือให้แรงงำน

ที่กลับคืนถิ่นหันกลับมำท�ำกำรเกษตรให้สำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 

และเป็นทำงรอดในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 
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หน่วย: ร้อยละ

สาขา 2563 2564

ภาคเกษตร -3.3 1.3–2.3

พืช  -4.7 1.9–2.9

ปศุสัตว ์ 2.7 1.0–2.0

ประมง  -2.6 0.1–1.1

บริกำรทำงกำรเกษตร  -3.6 0.2–1.2

ป่ำไม ้ -0.5 1.0–2.0

ที่มา: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

ตารางที่	5 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

 4) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและ 

อำหำรแปรรูป ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเน้นควำมเป็นอัตลักษณ์ด้ำนอำหำรท่ีผสมผสำนระหว่ำง

วัฒนธรรมท้องถิน่และวถิชีวีติรปูแบบใหม่ (Fusion Food) ส่งเสรมิกำรสร้ำงแบรนด์ของกลุม่เกษตรกร โดยให้

ควำมส�ำคญักับกระบวนกำรผลติสนิค้ำทีป่ลอดภยั มคีณุภำพ และได้มำตรฐำน สำมำรถตรวจสอบย้อนกลบัได้

 5) ขับเคลื่อนแนวคิด “กำรตลำดน�ำกำรผลิต” โดยเพิ่มช่องทำงและโอกำสทำงกำรตลำด  

เพ่ือช่วยให้เกษตรกรและผู้บริโภคสำมำรถซื้อขำยสินค้ำเกษตรออนไลน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ DGT Farm 

หรือดิจิตอลฟำร์ม ผ่ำนทำง www.dgtfarm.com และ อตก. เดลิเวอรี่ ผ่ำนทำง www.ortorkor.com  

รวมทั้งพัฒนำระบบโลจิสติกส์ด้ำนกำรเกษตรให้สำมำรถรักษำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้มีควำมสดใหม่ 

และถึงมือผู้บริโภคอย่ำงรวดเร็ว โดยพัฒนำระบบกระจำยและขนส่งสินค้ำ และเพิ่มประสิทธิภำพระบบ 

สนับสนุนโลจิสติกส์กำรเกษตรให้เชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรในประเทศ

และกำรส่งออกน�ำเข้ำสินค้ำเกษตร 

 6) พฒันำ Smart Farmer และ Young Smart Farmer โดยส่งเสรมิองค์ควำมรูใ้นกำรท�ำกำรเกษตร 

ในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นย�ำสูง (Precision Farming) ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

สมัยใหม่ผ่ำนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ส่งเสริม

สถำบนัเกษตรกร/ผูป้ระกอบกำร/Start up เป็นหน่วยธรุกจิให้บรกิำรทำงกำรเกษตร (Agricultural Service 

Providers: ASP) เพื่อยกระดับสู่กำรให้บริกำรทำงกำรเกษตรแบบครบวงจร รองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  

ซ่ึงช่วยให้ประหยัดต้นทุนและมีกำรใช้แรงงำนลดลง รวมทั้งพัฒนำเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออำชีพ 

ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตลอดโซ่อุปทำน

 7) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

(Creative Economy) ให้แก่ชมุชนเกษตร เช่น กำรจบัคูผู่เ้ช่ำ/ให้เช่ำเครือ่งจกัรกลกำรเกษตรระหว่ำงเกษตรกร

ในพื้นที่ใกล้เคียง กำรเชื่อมโยงกลุ่มแปลงใหญ่กับกลุ่มเกษตรกรท่ีท�ำกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งให้แก่สถำบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐำนรำก
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ตารางที่	6 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ (ปีปฏิทิน)
หน่วย: ล้ำนตัน

สินค้า 2562 2563*
การเปลี่ยนแปลง

)ร้อยละ(

ข้ำวนำปี 24.12 25.42 5.39

ข้ำวนำปรัง 7.17 4.54 -36.66

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.69 4.76 1.39

มันส�ำปะหลัง 30.77 29.17 -5.23

อ้อยโรงงำน (รวมพันธุ์) 128.42 74.57 -41.93

สับปะรดโรงงำน 1.83 1.39 -23.61

ยำงพำรำ (ยำงแผ่นดิบ) 4.84 4.75 -1.84

ปำล์มน�้ำมัน 16.41 16.17 -1.45

ล�ำไย 1.019 1.023 0.44

ทุเรียน 1.02 1.11 9.20

มังคุด 0.35 0.34 -3.76

เงำะ 0.28 0.27 -4.31

ไก่เนื้อ (ล้ำนตัว) 1,588.63 1,694.52 6.67

สุกรมีชีวิต (ล้ำนตัว) 20.48 20.45 -0.16

โคเนื้อ (ล้ำนตัว) 1.35 1.38 2.21

ไข่ไก่ (ล้ำนฟอง) 14,848.85 15,132.09 1.91

น�้ำนมดิบ (ล้ำนลิตร) 1.28 1.37 6.77

กุ้งทะเลเพำะเลี้ยง (พันตัน) 364.02 356.04 -2.19

ปลำนิล (พันตัน) 213.87 206.58 -3.41

ปลำดุก (พันตัน) 102.36 99.91 -2.40

ที่มา:  ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร  ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

หมายเหตุ:  * ข้อมูลพยำกรณ์ ณ เดือนพฤศจิกำยน 2563
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ตารางที่	7 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้
หน่วย: บำท/กิโลกรัม

สินค้า
2562 2563 การ

เปลี่ยนแปลง
)ร้อยละ(ทั้งปี ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.

ข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื้น 15% (บำท/ตัน) 7,812 7,838 8,645 10.30

ข้ำวนำปีหอมมะลิ (บำท/ตัน) 14,282 14,634 10,790 -26.27

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้น 14.5% 7.67 7.63 7.60 -0.38

หัวมันส�ำปะหลังสดคละ 2.07 2.07 1.87 -9.80

อ้อยโรงงำน (บำท/ตัน) 602 589 691 17.28

สับปะรดโรงงำน 5.91 5.72 11.14 94.97

ยำงแผ่นดิบชั้น 3 40.96 41.37 43.25 4.55

ผลปำล์มน�้ำมันทั้งทะลำยมีน�้ำหนัก>15 กก. 2.60 2.49 4.13 65.63

ล�ำไยเกรด A 26.31 26.24 21.97 -16.28

ทุเรียนหมอนทองคละ 99.86 99.86 102.15 2.29

มังคุดคละ 29.02 29.02 39.63 36.56

เงำะโรงเรียนคละ 24.22 25.82 23.48 -9.08

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 36.85 36.69 35.51 -3.21

สุกร น�้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป 66.52 66.96 71.94 7.44

ไข่ไก่สดคละ (บำท/ร้อยฟอง) 279 279 282 1.15

โคเนื้อขนำดกลำงน�้ำหนัก 350 – 450 กก.(บำท/ตัว) 31,158 31,111 32,532 4.57

น�้ำนมดิบ 18.30 18.30 18.16 -0.78

กุ้งขำวแวนนำไมขนำด 70 ตัว/กก. 144 144 139 -3.54

ปลำนิลขนำดกลำง 51.83 51.90 51.96 0.12

ปลำดุกบิ๊กอุย ขนำด 2 – 4 ตัว/กก. 43.87 43.43 48.98 12.78

ที่มา : ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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ตารางที่	8 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญ

ปริมาณ (ล้านตัน) มูลค่า (ล้านบาท)

สินค้า

ม.ค.-ต.ค. การ
เปลี่ยน
แปลง

)ร้อยละ(

ม.ค.-ต.ค. การ
เปลี่ยน
แปลง

)ร้อยละ(
2562 2563 2562 2563

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ - - - 1,109,399.03 1,079,923.93 -2.66

ข้ำวรวม 6.54 4.49 -31.41 110,474.46 93,041.35 -15.78

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (พันตัน) 1.50 0.59 -60.36 14.96 5.98 -60.04

มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 4.71 4.92 4.48 49,377.34 48,145.08 -2.50

น�้ำตำลและผลิตภัณฑ์ 9.11 5.99 -34.31 90,137.36 62,992.03 -30.12

ยำงพำรำ 3.31 3.22 -2.71 157,265.55 146,696.08 -6.72

น�้ำมันปำล์ม 0.36 0.29 -21.43 6,311.28 6,259.21 -0.83

สับปะรดและผลิตภัณฑ์ 0.44 0.29 -35.36 13,211.34 12,061.74 -8.70

ล�ำไยและผลิตภัณฑ์ 0.54 0.42 -23.37 22,082.19 16,109.71 -27.05

ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ 0.66 0.64 -3.85 48,509.28 69,649.41 43.58

มังคุด 0.41 0.29 -28.40 16,655.22 15,032.70 -9.74

เงำะและผลิตภัณฑ์ 0.021 0.016 -24.11 529.98 382.35 -27.86

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 0.7441 0.7444 0.04 87,245.68 87,076.76 -0.19

เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ (พันตัน) 12.35 31.36 153.95 2,180.38 4,290.27 96.77

ไข่ไก่สด (ล้ำนฟอง) 240.33 187.77 -21.87 655.81 558.73 -14.80

โคมีชีวิต (พันตัว) 253.24 260.13 2.72 4,591.71 4,646.31 1.19

ปลำและผลิตภัณฑ์ 0.78 0.85 8.71 89,797.06 94,683.52 5.44

ปลำหมึกและผลิตภัณฑ์ (พันตัน) 35.22 39.22 11.36 8,381.78 7,942.97 -5.24

กุ้งและผลิตภัณฑ์ (พันตัน) 148.58 128.07 -13.81 43,286.87 37,382.24 -13.64

ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ (พันตัน) 33.87 58.93 74.02 1,245.71 1,422.17 14.17

ที่มา:  ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยควำมร่วมมือของกรมศุลกำกร

หมายเหตุ:  สนิค้ำเกษตรและผลติภณัฑ์ หมำยถงึ สนิค้ำในพกิดัศุลกำกร ตอนที ่1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01,  

   4002.80, 4002.91, 4002.99, 40.05, 44.03, 50.01 - 50.03, 52.01, 53.03
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ควำมผำสุกของเกษตรกร	 
ปี	2562

ส่วนที่	2
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ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

 แผนพฒันำกำรเกษตร ในช่วงแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

มีวิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน�าการผลิต ชีวิตเกษตรกร 

มีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นส�ำคัญของ 

กำรพัฒนำประเทศในหลำยด้ำน และจากวิสัยทัศน์ส่วนหนึ่งที่ก�าหนดไว้ว่า “ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ” 

ย่อมน�าไปสู่ “ความผาสุกของเกษตรกร” ด้วยเช่นกัน

 กำรวัดควำมผำสุกของเกษตรกรจะพิจำรณำจำกดัชนีควำมผำสุกของเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย  

5 ด้ำน ได้แก่ 

 (1)  ด้านเศรษฐกิจ คือ กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มีเสถียรภำพ เศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็ง

และมั่นคง เกษตรกรมีรำยได้ที่เพียงพอ มีควำมมั่นคงและปลอดภัยในกำรท�ำงำน มีกำรกระจำยรำยได้

อย่ำงเป็นธรรม และมีกำรออมเงินเพื่อส�ำรองไว้ใช้ยำมฉุกเฉิน

 (2)  ด้านสุขอนามัย คือ กำรบริโภคอำหำรที่เพียงพอและเหมำะสม ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร 

 (3)  ด้านการศึกษา คือ ทักษะในกำรประกอบอำชีพ พึ่งพำตนเองได้ สำมำรถปรับตัวได้ทันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

 (4)  ด้านสังคม คือ กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหรือกำรจัดกำรชุมชน/ท้องถิ่น ควำมภำคภูมิใจ

ในอำชีพ ควำมอบอุ่นในครัวเรือน โดยสมำชิกในครัวเรือนมีควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินชีวิตร่วมกันอย่ำงมี

จดุหมำย สำมำรถเลีย้งดผููส้งูอำยไุด้อย่ำงมคีวำมสขุ และรกัษำสมัพนัธภำพทีด่ต่ีอกนั เพือ่ให้สำมำรถด�ำรง

ควำมเป็นครอบครัวได้อย่ำงมีคุณภำพ และ

 (5)  ด้านสิ่งแวดล้อม คือ กำรมีระบบนิเวศที่สมดุล มีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์จะช่วย

สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี

ความผาสุก
ของเกษตรกร ปี 2562
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ที่มา: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
หมายเหตุ:  คะแนนอยู่ระหว่ำง 90.00 - 100.00 คือ กำรพัฒนำอยู่ในระดับดีมำก 
  คะแนนอยู่ระหว่ำง 80.00 - 89.99 คือ กำรพัฒนำอยู่ในระดับดี 
  คะแนนอยู่ระหว่ำง 70.00 - 79.99 คือ กำรพัฒนำอยู่ในระดับปำนกลำง
  คะแนนอยู่ระหว่ำง 60.00 - 69.99 คือ กำรพัฒนำอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
  คะแนนน้อยกว่ำ 60.00 คือ กำรพัฒนำอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข

ตารางที่	1 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2559 - 2562

 ส�ำหรับดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของแผนพัฒนาการเกษตร  
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีค่าอยู่ที่ระดับ 81.39 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 
ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 80.30 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีควำมผำสุกของเกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย  
  1) ด้ำนสุขอนำมัย มีกำรพัฒนำอยู่ในระดับดีมำก 
  2) ด้ำนสังคม มีกำรพัฒนำอยู่ในระดับดีมำก 
  3) ด้ำนเศรษฐกิจ มีกำรพัฒนำอยู่ในระดับปำนกลำง 
  4) ด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรพัฒนำอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และ 
  5) ด้ำนกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข 
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1

 เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดตัวชี้วัดของดัชนีในแต่ละด้าน พบว่ำ 

 1. ดัชนีด้านสุขอนามัย ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 98.79 เป็นกำรพัฒนำอยู่ในระดับดีมำก โดยเพิ่มขึ้น 

จำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.17 โดยตัวชี้วัดในด้ำนสุขอนำมัย คือ ตัวชี้วัดครัวเรือนเกษตรได้กินอำหำร 

มีคุณภำพได้มำตรฐำน ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 99.09 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.88 เนื่องจำก 

มปัีจจัยสนบัสนนุจำกนโยบำยควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรและผลติภณัฑ์อำหำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และกระทรวงสำธำรณสุข ซ่ึงมีกำรขับเคลื่อนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และสินค้ำเกษตรปลอดภัย  

โดยกำรให้ควำมรูก้บัเกษตรกรและผูบ้รโิภคให้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของมำตรฐำนและควำมปลอดภยัของ

อำหำร ตัวชี้วัดครัวเรือนเกษตรมีกำรจัดบ้ำนเรือนถูกสุขลักษณะ ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 98.48 เพิ่มขึ้นจำก

ดัชนี
แผนฯ 11 แผนฯ 12

2559 2560 2561 2562

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 79.77 78.94 80.30 81.39

1. ดัชนีด้ำนเศรษฐกิจ 67.47 74.85 75.27 75.58

2. ดัชนีด้ำนสุขอนำมัย 99.01 97.14 98.17 98.79

3. ดัชนีด้ำนกำรศึกษำ 58.35 45.50 54.22 55.09

4. ดัชนีด้ำนสังคม 91.73 90.13 90.98 92.67

5. ดัชนีด้ำนสิ่งแวดล้อม 66.20 66.71 67.22 69.60
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ตารางที่	2 ดัชนีด้านสุขอนามัย ปี 2559 - 2562

ที่มา: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

 2. ดัชนีด้านสังคม ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 92.67 เป็นกำรพัฒนำอยู่ในระดับดีมำก เพิ่มขึ้นจำก 

ปี 2561 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 90.98 โดยตัวชี้วัดในด้ำนสังคม คือ ตัวชี้วัดคนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคน 

ในครัวเรือน ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 99.99 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.90 ตำมที่กระทรวง

กำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ได้จัดท�ำแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ซ่ึงให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพชีวิต

ของผู้สูงอำยุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุได้อยู่กับครอบครัว ส่งเสริมค่ำนิยมในกำรอยู่ร่วมกับผู้สูงอำยุ ส่งเสริมสมำชิก

ในครอบครัวและผู้ดูแลให้มีศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุ และกระทรวงสำธำรณสุข ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำร 

ส่งเสรมิและดูแลสขุภำพของผูส้งูอำย ุโดยเน้นด้ำนสขุภำพอนำมยั เพือ่ให้ผูส้งูอำยมุสีขุภำพดี ทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย 

และจิตใจ ตัวชี้วัดครัวเรือนมีความอบอุ่น ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 99.76 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2561 ซึ่งอยู่

ที่ระดับ 99.48 เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท�ำให้กำรติดต่อสื่อสำรในปัจจุบันมีควำมสะดวกรวดเร็ว  

จงึเกดิกำรสือ่สำรในครอบครัวมำกข้ึน อีกทัง้ส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ (สสส.) ให้ควำมส�ำคญั 

กับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะของครอบครัว ก�ำหนดให้มีแผนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว ตัวชี้วัด 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 91.16 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที ่

ระดับ 89.69 โดยภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

ในกำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน ทั้งทำงด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง

ทรัพยำกรและสร้ำงอ�ำนำจในกำรต่อรอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร 

ผ่ำนโครงกำรศนูย์เรยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสินค้ำเกษตร (ศพก.) เครอืข่ำยแปลงใหญ่ Smart Farmer / 

Young Smart Farmer และวิสำหกิจชุมชน เป็นต้น ตัวชี้วัดเกษตรกรมีความภูมิใจต่อความส�าเร็จ 

ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 97.45 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดบ้ำนเรือนถูกสุขลักษณะของครัวเรือนเกษตร คือ  

กำรด�ำเนินกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรมีสุขภำพดีของประชำชน  

อย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันของกรมอนำมัย ด้วยโครงกำร “บ้านเรือนสะอาด อนามัยดี 

ปราศจากโรคภัย น�าเศรษฐกิจพอเพียง” รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2

ดัชนี
แผนฯ 11 แผนฯ 12

2559 2560 2561 2562

ดัชนีด้านสุขอนามัย 99.01 97.14 98.17 98.79

1.  ครัวเรือนเกษตรได้กินอำหำรมีคุณภำพได้มำตรฐำน 98.99 98.47 98.88 99.09

2.  ครัวเรือนเกษตรมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบ 
 ถูกสุขลักษณะ

99.03 95.78 97.45 98.48
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ในการท�าอาชีพเกษตร ปี 2562 มีค่ำอยู ่ที่ระดับ 75.66 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซ่ึงอยู ่ที่ระดับ 67.65  

เนื่องจำกเกษตรกรมีควำมรู้สึกมั่นคงในอำชีพเกษตรกรรมและได้รับกำรยอมรับจำกสังคมมำกขึ้น ประกอบกับ

ภำครฐัมนีโยบำยและมำตรกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกร ท�ำให้สำมำรถผลติสินค้ำเกษตรท่ีมีคณุภำพ

มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด ส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ตารางที่	3 ดัชนีด้านสังคม ปี 2559 - 2562

ที่มา: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

 3. ดัชนีด้านเศรษฐกิจ ปี 2562 มีค่ำอยู่ท่ีระดับ 75.58 เป็นกำรพัฒนำอยู่ในระดับปำนกลำง  

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 75.27 โดยมีตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดเงินออมของครัวเรือนเกษตร  

มค่ีำอยูท่ีร่ะดบั 100.00 ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นมำ โดยในปี 2562 ผลกำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกจิสังคมครวัเรือนเกษตร 

ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร พบว่ำ เงินออมของครัวเรือนเกษตรเท่ำกับ 87,414.46 บำทต่อปี  

เพิ่มขึ้นจำก 72,056.22 บำทต่อปี ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.31 เป็นผลจำกนโยบำยของภำครัฐ 

ทีใ่ห้ควำมส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร ตวัชีว้ดัรายได้ครวัเรอืนเกษตร 

ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 87.36 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 82.79 โดยผลกำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจ

สงัคมครวัเรอืนเกษตร ของส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร พบว่ำ รำยได้เงนิสดสทุธคิรวัเรอืนเกษตร ในปี 2562 

เท่ำกับ 269,448.22 บำทต่อปี เพิ่มขึ้นจำก 247,150.10 บำทต่อปี ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02 และ

รำยได้เงินสดนอกภำคเกษตร ในปี 2562 จ�ำนวน 190,844.53 บำทต่อปี เพิ่มขึ้นจำก 172,666.98 บำทต่อปี  

ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.53 ตัวชี้วัดการมีสิทธิในที่ดินท�ากิน ปี 2562 มีค่ำอยู่ท่ีระดับ 72.83  

ลดลงจำกปี 2561 ซึง่อยูท่ีร่ะดับ 73.76 ตวัช้ีวดัรายจ่ายไม่จ�าเป็นของครวัเรอืนเกษตร (เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

และยำสูบ) ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 65.38 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 63.24 ตัวชี้วัดกำรมีงำนท�ำ

ของแรงงำนเกษตร ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 51.01 ลดลงจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 59.67 ตัวชี้วัดสัดส่วน

หน้ีสินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร มีค่ำดัชนีอยู่ท่ีระดับ 50.00 มำตั้งแต่ปี 2559 ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัด 

ที่ต้องเร่งแก้ไข รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ดัชนี
แผนฯ 11 แผนฯ 12

2559 2560 2561 2562

ดัชนีด้านสังคม 91.73 90.13 90.98 92.67

1. เกษตรกรที่มีควำมภูมิใจต่อควำมส�ำเร็จในกำรท�ำ
อำชีพเกษตร

68.78 65.37 67.65 75.66

2. ครัวเรือนมีควำมอบอุ่น 99.35 99.13 99.48 99.76

3. คนสูงอำยุได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำกคนในครัวเรือน 99.70 99.94 99.90 99.99

4. กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่ม/สถำบันเกษตรกร 91.87 87.82 89.69 91.16
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ตารางที่	4 ดัชนีด้านเศรษฐกิจ ปี 2559 - 2562

ที่มา: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

 4. ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 69.60 เป็นกำรพัฒนำอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 67.22 โดยตัวชี้วัดในด้ำนสิ่งแวดล้อม คือ ตัวชี้วัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรดิน ปี 2562 ค่ำอยู่ที่ระดับ 76.05 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 71.97 เป็นผลจำก 

กรมพฒันำทีด่นิ ให้ควำมส�ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรดนิอย่ำงสมดลุและยัง่ยนื ด้วยกำรฟ้ืนฟปูรบัปรงุดนิ  

อนุรักษ์ดินและน�้ำ ในพื้นที่กำรเกษตร ตัวชี้วัดสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ปี 2562  

มีค่ำอยู่ที่ระดับ 61.68 เท่ำกับปี 2561 ซึ่งในปี 2562 มีพื้นที่ป่ำไม้ 102.48 ล้ำนไร่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำก 

ปี 2556 ที่มีพื้นที่ 102.12 ล้ำนไร่ หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 เนื่องจำกกรมป่ำไม้ มีนโยบำย 

ฟื้นฟูสภำพป่ำ กำรทวงคืนผืนป่ำเพื่อแก้ปัญหำนำยทุนบุกรุกป่ำ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5

ตารางที่	5 ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2559 - 2562

ที่มา: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

ดัชนี
แผนฯ 11 แผนฯ 12

2559 2560 2561 2562

ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม 66.20 66.71 67.22 69.60

1. รำยได้ครัวเรือนเกษตร 71.07 72.83 82.79 87.36

2. กำรมีสิทธิในที่ดินท�ำกิน 76.84 76.83 73.76 72.83

3. กำรมีงำนท�ำของแรงงำนเกษตร 59.70 59.26 59.67 51.01

4. รำยจ่ำยไม่จ�ำเป็นของครัวเรือนเกษตร 65.38 70.00 63.24 65.38

5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร 74.45 100.00 100.00 100.00

6. สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร 50.00 50.00 50.00 50.00

ดัชนี
แผนฯ 11 แผนฯ 12

2559 2560 2561 2562

ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม 66.20 66.71 67.22 69.60

1. สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 61.58 61.58 61.68 61.68

2. กำรฟื้นฟูทรัพยำกรดิน 70.25 71.15 71.97 76.05
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 5. ดัชนีด้านการศึกษา ปี 2562 มีค่ำอยู่ที่ระดับ 55.09 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 54.22 

แต่ยงัคงเป็นกำรพฒันำทีอ่ยูใ่นระดบัต้องเร่งแก้ไข โดยมตีวัชีว้ดั คอื สมาชกิครวัเรอืนเกษตรได้รบัการศกึษา 

สูงกว่าภาคบังคับ ค่ำดัชนีด้ำนกำรศึกษำยังคงที่อยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ของไทย 

เป็นผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรศึกษำต�่ำกว่ำภำคบังคับ 

ตารางที่	6 ดัชนีด้านการศึกษา ปี 2559 - 2562

ที่มา: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ มีดังนี้

 1. ด้านการศึกษา (1) สนับสนุนให้สมำชิกของครัวเรือนเกษตรได้รับกำรศึกษำสูงข้ึน โดยเฉพำะ

อย่ำงยิง่ในด้ำนวิชำชพีอำชีวศึกษำและวทิยำลยัเกษตรกรรม เพือ่ให้สำมำรถน�ำควำมรู้และพร้อมรบัเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ไปใช้ในกำรเกษตรมำกขึ้น (2) ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมให้กับเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง  

เพื่อเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและยกระดับรำยได้ให้กับครัวเรือนเกษตร

 2. ด้านส่ิงแวดล้อม (1) สนับสนุนกำรฟื้นฟูป่ำท่ีเสื่อมโทรม ปลูกสวนป่ำชุมชน ป่ำเศรษฐกิจ  

เพือ่เพ่ิมพืน้ทีป่่ำไม้ของประเทศ และกำรสร้ำงควำมตระหนกัรูแ้ละถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้กีย่วกับกำรท�ำเกษตร

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมให้แก่เกษตรกร (2) ควรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละสนบัสนนุเทคโนโลยีด้ำนกำรฟ้ืนฟ/ู

ปรับปรุงบ�ำรุงดินที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ง่ำยต่อกำรปฏิบัติ และเหมำะสมกับสภำพปัญหำของพื้นท่ี  

รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบ�ำรุงดินในพื้นที่กำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง

 3. ด้านเศรษฐกิจ (1)  ส่งเสรมิให้เกษตรกรจดัท�ำบัญชีฟำร์ม เพือ่น�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวเิครำะห์

สถำนภำพทำงกำรเงิน ทั้งด้ำนรำยได้ รำยจ่ำย หนี้สินและทรัพย์สิน ซึ่งท�ำให้ทรำบถึงจุดอ่อนและผลส�ำเร็จ 

ในกำรท�ำกำรเกษตร และใช้เป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสนิใจในกำรปรบัเปลีย่นและกำรวำงแผนกำรผลติล่วงหน้ำ  

รวมถงึสร้ำงวนิยัทำงกำรเงินให้แก่เกษตรกร (2) ควรพฒันำและส่งเสรมิให้ครวัเรอืนเกษตรสำมำรถสร้ำงรำยได้ 

จำกหลำยแหล่ง เพื่อลดควำมเส่ียงและควำมผันผวนทำงด้ำนรำยได้จำกกำรท�ำกำรเกษตรเพียงอย่ำงเดียว 

เช่น กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร และกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ดัชนี
แผนฯ 11 แผนฯ 12

2559 2560 2561 2562

ดัชนีด้านการศึกษา 58.35 45.50 54.22 55.09

1.  สมำชิกครัวเรือนเกษตรได้รับกำรศึกษำสูงกว่ำบังคับ 58.35 45.50 54.22 55.09
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โครงกำรศึกษำ 
ต้นทุนโลจิสติกส์กำรเกษตร

ส่วนที่	3
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ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

 กำรศึกษำต้นทุนโลจสิตกิส์กำรเกษตร เป็นกำรศกึษำและจดัท�ำต้นทุนโลจิสติกส์สนิค้ำเกษตร เพือ่น�ำไปใช้ 

ในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ และกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคเกษตร 

โดยด�ำเนินกำรในสินค้ำเกษตร 3 ชนิด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่  1) ข้าว ประกอบด้วย ข้ำวขำวในจังหวัด

พิษณุโลก พิจิตร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยำ และนครศรีธรรมรำช และข้ำวหอมมะลิ ในจังหวัดเชียงรำย  

นครรำชสมีำ และอบุลรำชธำนี 2) ปาล์มน�า้มัน ในจงัหวดักระบี ่และนครศรธีรรมรำช และ 3) สบัปะรดโรงงาน  

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยอง รำชบุรี ชลบุรี และพิษณุโลก มีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ได้แก่ 

เกษตรกร สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์กำรเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน) และสถำนประกอบ 

กำรทีท่�ำธรุกจิรวบรวมผลผลติเกษตร รวม 345 ตวัอย่ำง โดยใช้แบบสอบถำมในกำรจดัเก็บข้อมลูและวเิครำะห์ผล 

ด้วยระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร (Agricultural  

Logistics Performance Index : ALPI) ซึ่งเป็นกำรค�ำนวณตำมกิจกรรมโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรตลอด 

โซ่อุปทำน ตั้งแต่กิจกรรมกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตกำรรวบรวมผลผลิต กำรเก็บรักษำ จนถึง

กำรขนส่งหรือส่งมอบผลผลิตไปยังตลำดปลำยทำงของเกษตรกร (เช่น กำรจัดซื้อและจัดเก็บปัจจัยกำรผลิต  

กำรขนส่งปัจจัยกำรผลิต กำรเก็บเกี่ยว กำรคัดเกรด กำรขนส่งผลผลิต หรือกำรท�ำป้ำยช่ือบนถุงท่ีใช้บรรจุ

ผลผลิต เป็นต้น) สถำบันเกษตรกร (เช่น กำรรวบรวมผลผลิต กำรคัดเกรดและบรรจุผลผลิต กำรเก็บรักษำ

ผลผลิตในคลังสินค้ำ กำรขนส่งสินค้ำ กำรติดต่อสื่อสำรกับเกษตรกรและลูกค้ำ เป็นต้น) และโรงงำนแปรรูป 

(เช่น กำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เพื่อคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรจัดซื้อวัตถุดิบและผลผลิต กำรรวบรวม

และเกบ็รักษำในคลงัสินค้ำ กำรขนส่งวตัถดุบิและสนิค้ำ และกำรท�ำ Barcode และ QR Code ในบรรจภุณัฑ์

สินค้ำ และกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ เป็นต้น) ซึ่งครอบคลุมใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติต้นทุน เช่น ต้นทุน

ขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้ำ และต้นทุนกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง มิติเวลำ เช่น ระยะเวลำขนส่ง ระยะเวลำกำรจัด

เกบ็สินค้ำคงคลัง และมติคิวำมน่ำเชือ่ถอื เช่น อตัรำควำมสญูเสยีระหว่ำงกำรขนส่ง หรอืกำรถกูตกีลบั เป็นต้น

โครงการศึกษา

ต้นทนุโลจิสตกิส์การเกษตร
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
สินค้าเกษตร โดยสรุปมีดังนี้

>>>ข้ำว	
 1)  ข้าวขาว
   มติต้ินทนุ พบว่ำ ต้นทนุโลจสิติกส์ต่อยอดขำย (เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร และโรงงำนแปรรูป) 

เฉลี่ยร้อยละ 8.59 โดยเกษตรกรมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยเฉลี่ยร้อยละ 18.31 รองลงมำ คือ 

โรงงำนแปรรูปร้อยละ 3.55 และสถำบันเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 3.92 

   ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรเป็นต้นทุนขนส่งมำกท่ีสุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 16.61  

รองลงมำ คือ ต้นทุนสินค้ำเสียหำยร้อยละ 7.79 และต้นทุนกำรจัดบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ร้อยละ  

3.52 ขณะที่สถำบันเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์ส่วนใหญ่จำกต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำมำกท่ีสุด 

โดยมีสัดส่วนร้อยละ 4.23 รองลงมำ คือ ต้นทุนสินค้ำเสียหำยร้อยละ 3.27 ต้นทุนขนส่งร้อยละ 

2.84 และต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ ร้อยละ 0.72 ส�ำหรับโรงงำนแปรรูป มีต้นทุนโลจิสติกส์ 

ต่อยอดขำยส่วนใหญ่จำกต้นทุนขนส่งมำกที่สุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 5.90 รองลงมำ คือ ต้นทุนสินค้ำ

เสียหำยร้อยละ 3.41 ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำร้อยละ 1.70 และต้นทุนกำรถือครองสินค้ำคงคลัง 

ร้อยละ 0.77 

   มิติเวลา พบว่ำ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำ

เฉลี่ย 1 วัน 

   มติคิวามน่าเช่ือถือ พบว่ำ เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร และโรงงำนแปรรปู มอีตัรำควำมสำมำรถ 

ในกำรจดัส่งสนิค้ำได้ครบตำมจ�ำนวนเฉลีย่ร้อยละ 98.28 มอีตัรำควำมเสยีหำยเฉลีย่ร้อยละ 3.19 และ อตัรำสนิค้ำ 

ถูกตีกลับเฉลี่ยร้อยละ 1.57 

 2)  ข้าวหอมมะลิ 
   มติต้ินทุน พบว่ำ มต้ีนทนุโลจิสติกส์ต่อยอดขำย (เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และโรงงำนแปรรปู) 

เฉลีย่ร้อยละ 6.90 โดยเกษตรกรมต้ีนทนุโลจิสติกส์ต่อยอดขำยเฉล่ียร้อยละ 13.01 รองลงมำ คอื โรงงำนแปรรปู 

เฉลี่ยร้อยละ 2.78 และสถำบันเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 4.92 

   ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขนส่งมำกที่สุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 10.45 

รองลงมำ คือ ต้นทุนสินค้ำเสียหำยร้อยละ 8.38 และต้นทุนกำรจัดบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ร้อยละ 5.40  

ขณะที่สถำบันเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์ส่วนใหญ่จำกต้นทุนสินค้ำเสียหำยมำกที่สุด โดยมีสัดส่วน 

ร้อยละ 2.24 รองลงมำ คือ ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำร้อยละ 1.19 ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส ์

ร้อยละ 0.25 และต้นทนุขนส่งร้อยละ 0.99 ส�ำหรบัโรงงำนแปรรปูมต้ีนทนุโลจสิตกิส์ส่วนใหญ่จำกต้นทนุสนิค้ำ

เสียหำยมำกที่สุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 3.20 รองลงมำ คือ ต้นทุนขนส่งร้อยละ 2.40 ต้นทุนกำรบริหำรคลัง

สินค้ำร้อยละ 1.03 และต้นทุนกำรถือครองสินค้ำคงคลังร้อยละ 0.59 
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   มิติเวลา พบว่ำ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำ

เฉลี่ย 1.2 วัน 

   มติคิวามน่าเช่ือถอื พบว่ำ เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร และโรงงำนแปรรปูมอีตัรำควำมสำมำรถ 

ในกำรจดัส่งสนิค้ำได้ครบตำมจ�ำนวนเฉลีย่ร้อยละ 99.63 อตัรำควำมเสยีหำยเฉลีย่ร้อยละ 5.00 และอตัรำสนิค้ำ 

ถูกตีกลับเฉลี่ยร้อยละ 0.35 

>>>ปำล์มน�้ำมัน	
 มิติต้นทุน พบว่ำ ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำย (เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และโรงงำนแปรรูป) 

เฉลี่ยร้อยละ 8.89 โดยโรงงำนแปรรูปมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยเฉลี่ยร้อยละ 13.28 รองลงมำ คือ  

เกษตรกรร้อยละ 9.42 และสถำบันเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 3.97 

 ต้นทนุโลจิสติกส์ของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นต้นทนุขนส่งมำกทีส่ดุ โดยมสีดัส่วนร้อยละ 5.47 รองลงมำ  

คือ ต้นทุนสินค้ำเสียหำยร้อยละ 1.00 และต้นทุนกำรจัดบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ร้อยละ 0.36 ขณะที่ 

สถำบันเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์ส่วนใหญ่จำกต้นทุนขนส่งมำกที่สุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 3.29 รองลงมำ 

คือ ต้นทุนสินค้ำเสียหำยร้อยละ 0.53 และต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ร้อยละ 0.36 ส�ำหรับโรงงำน

แปรรปูมีต้นทนุโลจสิตกิส์ ส่วนใหญ่จำกต้นทนุขนส่งมำกทีส่ดุ โดยมสีดัส่วนร้อยละ 9.90 รองลงมำ คอื ต้นทนุ

กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ร้อยละ 1.21 ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำร้อยละ 2.12 และต้นทุนกำรถือครอง

สินค้ำคงคลังร้อยละ 0.05 

 มิติเวลา พบว่ำ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และโรงงำนแปรรูป ใช้ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำเฉลี่ย 1 วัน 

 มิติความน่าเชื่อถือ พบว่ำ เกษตรกร สถำบันเกษตรกรและโรงงำนแปรรูป มีอัตรำควำมสำมำรถ 

ในกำรจัดส่งได้ครบตำมจ�ำนวนสินค้ำ เฉลี่ยร้อยละ 100.00 และมีอัตรำควำมเสียหำยเฉลี่ยร้อยละ 0.95  

และอัตรำสินค้ำถูกตีกลับเฉลี่ยร้อยละ 1.66 

>>>สับปะรดโรงงำน	
 มิติต้นทุน พบว่ำ ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำย (เกษตรกร สถำบันเกษตรกรและโรงงำนแปรรูป)  

เฉลีย่ร้อยละ 10.41 โดยเกษตรกรมีต้นทนุโลจสิตกิส์ต่อยอดขำยเฉลีย่ร้อยละ 5.71 รองลงมำ คอื สถำบันเกษตรกร 

เฉลี่ยร้อยละ 3.21 และโรงงำนแปรรูปเฉลี่ยร้อยละ 22.32 

 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรส่วนใหญ่จำกต้นทุนสินค้ำที่เสียหำยมำกที่สุด โดยมีสัดส่วน 

ร้อยละ 3.44 รองลงมำ คือ ต้นทุนขนส่งร้อยละ 4.45 และต้นทุนสินค้ำที่ถูกตีกลับร้อยละ 0.52 ขณะที่ 

สถำบนัเกษตรกร สดัส่วนต้นทนุโลจิสติกส์ส่วนใหญ่จำกต้นทุนสนิค้ำเสยีหำยมำกท่ีสุด โดยมสีดัส่วนร้อยละ 1.09  

รองลงมำ คือ สัดส่วนต้นทุนขนส่งร้อยละ 1.15 กำรบริหำรคลังสินค้ำร้อยละ 1.08 และต้นทุนกำรบริหำร 

จัดกำรโลจิสติกส์ร้อยละ 0.36 ส�ำหรับโรงงำนแปรรูป ต้นทุนโลจิสติกส์ส่วนใหญ่จำกต้นทุนกำรบริหำรคลัง

สินค้ำร้อยละ 18.24 และต้นทุนกำรถือครองสินค้ำคงคลังร้อยละ 2.43 ตำมล�ำดับ 

 มิติเวลำ พบว่ำ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และโรงงำนแปรรูป ใช้ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำ 

เฉลี่ย 0.7 วัน 
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ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ

สินค้าถูกตีกลับ

ปาล์มน�้ามัน สับปะรด

มิติต้นทุน : ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร ปี 2562 ของหน่วยธุรกิจ

ปัญหาอุปสรรค
 ต้นทุนในบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 3 ชนิด ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ส่วนใหญ่ 

คือ ต้นทุนกำรขนส่งและต้นทุนมูลค่ำควำมเสียหำยสูง ซึ่งเกิดจำกกำรใช้แรงงำนคนและเครื่องจักรกล

กำรเกษตรที่ไม่มีประสิทธิภำพในกำรเก็บเกี่ยว เกิดกำรร่วงหล่นจ�ำนวนมำก กำรรอคิวหน้ำโรงงำนนำน 

รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลำในกำรขนส่งนำนและเป็นระยะทำงไกล วิธีกำรขนส่งผลผลิตมีกำรซ้อนทับบนรถ 

ไม่มีภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์รองรับท�ำให้ผลผลิตเกิดกระแทกช�้ำ และเน่ำเสีย รวมท้ังกำรไม่มีสถำนท่ีหรือ

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่เพียงพอในกำรรักษำและจัดกำรคุณภำพผลผลิตเบื้องต้น ก่อนกำรส่งมอบไปยัง

โรงงำน ท�ำให้สินค้ำถูกตีกลับ รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยลดลง ปัญหำดังกล่ำว เกิดจำก 1) เกษตรกร สถาบัน

 มิติควำมน่ำเชื่อถือ พบว่ำ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และโรงงำนแปรรูป อัตรำควำมสำมำรถ 

ในกำรจัดส่งสินค้ำได้ครบตำมจ�ำนวนเฉลี่ยร้อยละ 98.26 มีอัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำเฉลี่ยร้อยละ 2.52 

และอัตรำสินค้ำถูกตีกลับเฉลี่ยร้อยละ 1.50 

หมายเหตุ :  ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร ประกอบด้วย ต้นทุน 4 ส่วน ได้แก่
   1) ต้นทุนขนส่ง 2) ต้นทุนกำรถือครองสินค้ำ 3) ต้นทุนบริหำรคลังสินค้ำ และ 
   4) ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร
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มิติเวลา : ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำเกษตร มิติความน่าเชื่อถือ : สินค้ำถูกตีกลับและควำมเสียหำยของสินค้ำ
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เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร

เบื้องต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรรวบรวม จัดเก็บ และขนส่งสินค้ำเกษตร รวมท้ังขำดทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี

หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรที่มีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสม 

2) ขาดการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น กำรจัดซ้ือ 

ปัจจัยกำรผลิตและกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต ยังคงต่ำงซ้ือต่ำงขำย กำรซ้ือและขำยผ่ำนสถำบันเกษตรกร  

(กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์กำรเกษตรและวิสำหกิจชุม) ยังมีค่อนข้ำงน้อย ท�ำให้เกิดภำระต้นทุนโลจิสติกส์สูง  

และยังมีข้อจ�ำกัดในกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตและรับรองคุณภำพสินค้ำเกษตร ให้มีควำมสม�่ำเสมอ  

ทัง้ในเชิงปรมิำณและคุณภำพตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 3) เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรมีข้อจ�ากดั

เรือ่งการขาดแคลนแรงงาน กำรเข้ำถงึแหล่งทนุ และยงัมีหนีส้นิจ�ำนวนมำกเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ จงึต้องเร่งขำย  

เพื่อน�ำเงินมำใช้หนี้และใช้จ่ำยในครอบครัว กำรลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ในกำรจัดกำรผลผลิต 

ของตนเองจึงมีค่อนข้ำงน้อย 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) หน่วยงานภาครัฐควรต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร 

จัดการระบบโลจิสติกส์ในระดับฟำร์ม และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรให้แก่

เกษตรกร  2) ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการสนิค้าเกษตร ตัง้แต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง ได้แก่ เกษตรกร 

สถำบันเกษตรกร และโรงงำนผู้ประกอบกำร ควรมีกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรรวบรวมและรับมอบสินค้ำ 

รวมทั้งกำรแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อท�ำให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพสินค้ำไปพร้อม ๆ  กับกำรลดต้นทุน 

โลจสิติกส์สนิค้ำเกษตร และก�ำหนดรำคำรบัซือ้ทีเ่ป็นธรรมร่วมกนั เพือ่ให้กำรบรหิำรจัดกำรสินค้ำเกษตรตลอด

โซ่อุปทำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 3)  สนบัสนนุการรวมกลุม่กนัในหมูเ่กษตรกรรายย่อย เพือ่รวบรวมผลผลิต

ให้เพียงพอต่อรอบกำรขนส่ง กำรส่งเสริมผู้ใช้บริกำรโลจิสติกส์กำรเกษตร (Logistics Service Provider)  

รวมทัง้กำรจดัระบบคิวขนส่งสนิค้ำหน้ำโรงงำนของกลุม่เกษตร เพือ่ควบคมุคณุภำพสนิค้ำเกษตร 4) หน่วยงาน 

ภาครัฐควรให้ความส�าคญัในจัดท�าแผนการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่กำรบรหิำรจดักำร

โลจิสติกส์สินค้ำเกษตรให้แก่เกษตรและสถำบันเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ รวมท้ังส่งเสริมกำรใช้

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมระหว่ำงหน่วยงำนในโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตร  

อำทิ กำรจับคู่เกษตรกรกับโรงงำน กำรแจ้งรอบระยะเวลำกำรรับผลผลิตของโรงงำนให้แก่เกษตรกร 

ทรำบล่วงหน้ำ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกีย่วกบัระบบกำรเรยีกรถบรรทกุเข้ำโรงงำน 5) สร้างจงูใจ

และสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต�่าหรือปลอดดอกเบี้ย ให้แก่เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกำร  

ส�ำหรับใช้ในกำรลงทุน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ในโซ่กำรผลิตของตนเอง  

ทัง้ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีเ่กีย่วข้องและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรตลำดและโลจสิตกิส์ รวมทัง้เทคโนโลยี

และนวตักรรมเพือ่กำรจดักำรระบบโลจสิตกิส์สนิค้ำเกษตรทีมี่ควำมเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ เช่น กำรใช้

บรรจภุณัฑ์กนักระแทกและลดควำมบอบช�ำ้ของสนิค้ำ กำรจดัควิรถแบบออนไลน์ เพือ่กำรขนส่งหรอืส่งมอบ

สินค้ำหน้ำโรงงำน ลดกำรตีกลับและควำมเสียหำยของสินค้ำ เป็นต้น
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แนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำข้ำว

ส่วนที่	4
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ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

 ปัจจบัุนการผลติสนิค้าเกษตรหลายชนดิของประเทศไทยยงัไม่มปีระสทิธภิำพเท่ำทีค่วร สำเหตสุ�ำคญั

เกดิจำกกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิไม่เหมำะสมและผลติไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ส่งผลให้ประสทิธภิำพ

กำรผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ ต้นทุนกำรผลิตสูง และในหลำยสินค้ำมีผลผลิตมำกเกินควำมต้องกำรของ

ตลำด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตร

ตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร 

โดยเฉพำะกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ และกำร

ปรับสมดุลอุปสงค์ (Demand) อุปทำน (Supply) ของสินค้ำเกษตร ซึ่งต้องอำศัยข้อมูลทั้งด้ำนกำยภำพและ

ด้ำนเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจำรณำควำมสอดคล้องเชื่อมโยงของพื้นที่ ชนิดสินค้ำ เกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบ

กำร/โรงงำน และเจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐ โดยข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจถือเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในกำรน�ำมำประกอบ

กำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพและปริมำณสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

ตำมศักยภำพของพื้นที่ เช่น ข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน อุปสงค์และอุปทำน โรงงำนและแหล่งรับซ้ือ  

สินค้ำทำงเลือกส�ำหรับกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรผลิตในพื้นที่ไม่เหมำะสมตำมแผนที่ Agri-Map เป็นต้น 

 

 ปี 2560-2562 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้มีกำรศึกษำวิเครำะห์ด้ำนเศรษฐกิจสินค้ำเกษตร

ที่ส�ำคัญ ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 

(Agri-Map) โดยเฉพำะข้ำวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ มีปริมำณผลผลิตจ�ำนวนมำก และมีควำมผันผวน

ด้ำนรำคำ ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 149.24 ล้ำนไร่ โดยเป็นเนื้อที่

เพำะปลูกข้ำว 66.51 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.56 ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร ซึ่งเป็นเนื้อที่

ส่วนใหญ่ในกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร ดังนั้น ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรจึงได้ศึกษำวิเครำะห ์

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของสินค้ำข้ำว เพ่ือให้ผลผลิตข้ำวมีปริมำณและคุณภำพสอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำรของตลำดตำมศกัยภำพของพืน้ที ่โดยใช้กำรวเิครำะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT)  

ร่วมกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมผ่ำนกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น (Focus Group) เพื่อน�ำมำวิเครำะห์

หำมำตรกำรและแนวทำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำข้ำว สรุปผลกำรศึกษำท่ีส�ำคัญได้ ดังน้ี 

แนวทาง
การบริหารจัดการสินค้าข้าว

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564
Agricultural Economic Outlook56



 1. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) สินค้าข้าว 
  มีกำรก�ำหนดพื้นที่ส�ำหรับบริหำรจัดกำรสินค้ำข้ำวตำมควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือสร้ำง 

ควำมสมดุลของสนิค้ำข้ำว ด้วยกำรก�ำหนดอปุสงค์และอปุทำน จำกกำรคำดกำรณ์ผลผลติข้ำวรวม (Supply) 

ของส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร (ณ เดอืน มนีำคม 2563) ปี 2563 จ�ำนวน 29.13 ล้ำนตนัข้ำวเปลอืก และ

ควำมต้องกำรสินค้ำข้ำว (Demand) รวมกำรใช้ในประเทศและกำรส่งออก ปี 2564 จ�ำนวน 28.79 ล้ำนตัน

ข้ำวเปลือก (จำกปี 2563 จ�ำนวน 32.48 ล้ำนตันข้ำวเปลอืก เนือ่งจำกมกีำรส่งออกลดลง สำเหตสุ�ำคญั คอื จนี 

ระบำยสต็อกข้ำว ซึ่งจำกเดิมมีกำรน�ำเข้ำ ขณะนี้เป็นกำรส่งออกและค่ำเงินบำทของไทยแข็งค่ำกว่ำประเทศ 

คู่แข่งที่ส�ำคัญ) ส่งผลให้ปริมำณผลผลิตข้ำวมีมำกกว่ำควำมต้องกำร จ�ำนวน 0.34 ล้ำนตันข้ำวเปลือก ซึ่งต้อง

มกีำรปรับลดพ้ืนทีป่ลูกข้ำว เพือ่ให้เกดิควำมสมดุลระหว่ำงอปุสงค์และอปุทำน คดิเป็นพืน้ทีท่ีต้่องปรบัลดกำร

ปลูกข้ำวรวม จ�ำนวน 0.81 ล้ำนไร่ โดยสำมำรถน�ำมำก�ำหนดพืน้ทีส่�ำหรบับรหิำรจดักำรสนิค้ำข้ำว ซึง่ปัจจบุนั

มพีืน้ทีเ่หมำะสมมำกและปำนกลำง (S1/S2) จ�ำนวน 44.35 ล้ำนไร่ และพืน้ทีเ่หมำะสมน้อยและไม่เหมำะสม 

(S3/N) จ�ำนวน 24.34 ล้ำนไร่ ดังนั้นจึงควรปรับลดกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม (S3/N) เป็นล�ำดับแรก  

 2. แนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าว ประกอบด้วย
  2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง (S1/S2) โดยส่ง

เสริมระบบกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมกำรจัดท�ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ท่ีด ี

ตำมมำตรฐำน GAP เพือ่ลดต้นทนุกำรผลติข้ำว สนับสนนุพนัธุท์ีม่โีอกำสทำงกำรตลำด เช่น ข้ำวอนิทรย์ี ข้ำวทีม่ ี

ดัชนีน�้ำตำลต�่ำ ข้ำวสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) เป็นต้น ยกระดับคุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำน (GAP/Organic) 

ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยทีีเ่หมำะสมเข้ำมำช่วยในกำรปลกูข้ำว ส่งเสรมิกำรวำงแผนกำรผลติข้ำวให้สอดคล้อง 

กบัแผนกำรผลติและกำรตลำดข้ำวครบวงจร และแผนบรหิำรจดักำรน�ำ้ ส่งเสรมิให้มรีะบบตรวจสอบย้อนกลบั  

ส่งเสริมกำรตลำดโดยสนับสนุนกำรซื้อขำยผ่ำนตลำดออนไลน์ ส่งเสริมให้มีกำรปลูกพืชหมุนเวียน 

โดยเฉพำะพชืตระกูลถัว่เพือ่กำรฟ้ืนฟบู�ำรงุดิน สนับสนนุกำรรวมกลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสนบัสนนุกำรวจิยั 

และกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย 

   ทัง้นี ้ในแต่ละภมูภิำคของประเทศไทยมศีกัยภำพของแต่ละพืน้ท่ีในกำรปลกูข้ำวแตกต่ำงกนั 

เช่น ภำคเหนือให้ควำมส�ำคญัในกำรผลติข้ำวอนิทรย์ี และข้ำวปลอดภยั (GAP) โดยภำคเหนอืตอนบนเน้นกำรผลติ 

เพื่อจ�ำหน่ำยในท้องถิ่น และภำคเหนือตอนล่ำงเน้นผลิตเพื่อกำรค้ำเชิงพำณิชย์และกำรแปรรูป ภำคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ ให้เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง

เป็นทีต้่องกำรของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ ภำคกลำงให้ควำมส�ำคัญในกำรผลติข้ำวเพือ่กำรค้ำเชิงพำณชิย์

และกำรแปรรูป เนื่องจำกมีควำมพร้อมด้ำนแหล่งรับซื้อ อุตสำหกรรม กำรแปรรูป และกำรเชื่อมโยงตลำด  

ภำคตะวันออกให้ควำมส�ำคัญกำรผลิตข้ำวเพื่อรองรับกำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 

และภำคใต้ให้ควำมส�ำคัญในกำรผลิตข้ำวพันธุ์พื้นเมืองท่ีเป็นสินค้ำอัตลักษณ์พื้นถ่ินเพื่อพัฒนำให้เป็นสินค้ำ

พรีเมี่ยม (ข้ำวสังข์หยด จ.พัทลุง) 
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  2.2 การปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) 

   1) กรณีปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนาปี (ปลูกพืชชนิดอื่น) สำมำรถท�ำได้โดยปรับปรุง

เงื่อนไขระเบียบท่ีเก่ียวข้องกำรเช่ำท่ีนำให้เหมำะสมและเป็นธรรม สนับสนุนกำรใช้ Agri-map ร่วมกับ 

ฐำนข้อมลู Big Data ด้ำนกำรเกษตร จดัท�ำเมนกูำรผลติ และกำรตลำดส�ำหรบัสนิค้ำทำงเลอืกในแต่ละจงัหวดั 

สนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต สนับสนุนและจูงใจ

ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเป็นสินค้ำเกษตรอื่นท่ีเหมำะสมกับสภำพพื้นท่ีและให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ 

เช่น สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำหรือมำตรกำรด้ำนสินเชื่อ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

   2) กรณีปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง สำมำรถท�ำได้โดยสนับสนุนองค์ควำมรู ้

และข้อมลูด้ำนพชืทำงเลอืกใหม่ โดยเฉพำะพชืใช้น�ำ้น้อยหรอืพชือำยสุัน้ เช่น พชืตระกลูถัว่ ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์  

คะน้ำ ถัว่ฝักยำว พรกิ เป็นต้น รวมทัง้กำรสนับสนุนข้อมลูด้ำนตลำด เพือ่สร้ำงโอกำสและทำงเลอืกให้เกษตรกร

มีรำยได้เพิ่มขึ้น

   ทั้งนี้ ในแต่ละภูมิภำคของประเทศไทยมีสินค้ำทำงเลือกส�ำหรับกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต 

ในพื้นที่เหมำะสมน้อยและไม่เหมำะสม (S3/N) ของข้ำวแตกต่ำงกัน โดยแนวทำงกำรพิจำรณำพืชทำงเลือก 

จะต้องมีกำรพิจำรณำร่วมกับปัจจัยส�ำคัญในหลำยด้ำน เช่น เป็นสินค้ำเกษตรท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ 

สินค้ำเดิม มีควำมเหมำะสมทำงกำยภำพ/ภูมิศำสตร์ มีโอกำสทำงกำรตลำด/ไม่มีปัญหำทำงกำรตลำด 

ในภำพรวม สอดคล้องกบัสงัคมวฒันธรรมวถิชีวีติ รวมทัง้มีควำมสอดคล้องกบันโยบำยรฐับำลและแผนพัฒนำ

ระดับพื้นที่ เป็นต้น
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กำรศึกษำวิจัยเรื่อง	
แนวทำงกำรเพิ่มกำรใช้ยำงพำรำในประเทศ

และกำรจัดกำรสวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืนตำมมำตรฐำนสำกล

ส่วนที่	5
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คณะนักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ยำงพำรำเป็นพืชที่มีควำมส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย โดยในปี 2562 มีจ�ำนวนครัวเรือนเกษตรกร 

ผู้ปลูกยำงพำรำสูงถึง 1.51 ล้ำนครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.14 ของจ�ำนวนครัวเรือนเกษตรท้ังหมด  

โดยมีเนื้อที่ยืนต้นยำงพำรำรวมทั้งประเทศ 22.53 ล้ำนไร่ เนื้อที่กรีดได้ 20.46 ล้ำนไร่ ผลผลิตยำงพำรำรวม 

4.84 ล้ำนตัน ในปี 2562 มีกำรใช้ยำงพำรำภำยในประเทศจ�ำนวน 0.74 ล้ำนตัน และมีกำรส่งออกจ�ำนวน 

3.64 ล้ำนตนั ทัง้นี ้ยำงพำรำเป็นสนิค้ำเกษตรทีม่มีลูค่ำกำรส่งออกสงูทีส่ดุถงึ 190,633 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 14.49 ของมลูค่ำกำรส่งออกสนิค้ำเกษตรและผลิตภณัฑ์ท้ังหมด โดยส่งออกไปยงัสำธำรณรฐัประชำชน

จีนมำกที่สุด คิดเป็นมูลค่ำกำรส่งออก 106,404 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.82 ของมูลค่ำกำรส่งออก

ยำงพำรำรวมทั้งหมด จะเห็นได้ว่ำกำรผลิตยำงพำรำของไทยพึ่งพำกำรส่งออกเป็นหลัก แต่เมื่อพิจำรณำ 

ด้ำนรำคำยำงพำรำ พบว่ำ รำคำยำงแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขำยได้ในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำ (ปี 2553 - 2562)  

มีทิศทำงลดลง จำกกิโลกรัมละ 102.76 บำท ในปี 2553 เหลือเพียงกิโลกรัมละ 40.96 บำท ในปี 2562  

ซึ่งปัจจัยด้ำนรำคำซื้อขำยในตลำดล่วงหน้ำยังส่งผลให้รำคำยำงพำรำในตลำดมีควำมผันผวนอีกด้วย  

จำกกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ท�ำให้ไทยต้องเผชิญกับข้อกีดกันทำงกำรค้ำท่ีไม่ใช่ภำษี 

(Non-Tariff Barriers : NTBs) โดยเฉพำะในเรือ่งของมำตรฐำนกำรจดักำรป่ำไม้อย่ำงยัง่ยืนในระดบัสำกล อำทิ 

Forest Stewardship Council (FSC) และ Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Scheme (PEFC) โดยมหีลกักำรของกำรจดักำรสวนยำงพำรำทีมุ่ง่เน้นถงึด้ำนสิง่แวดล้อมทีเ่หมำะสม รวมถงึ

ผลตอบแทนที่ดีต่อภำคเศรษฐกิจและสังคมในด้ำนของกำรช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์จำกป่ำ

ไม้ในระยะยำว มำตรฐำนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อก�ำหนดในกำรจูงใจให้ประเทศผู้ผลิตด�ำเนินกำร 

ให้เป็นไปตำมหลักกำรของกำรพัฒนำแบบยั่งยืนอย่ำงสมัครใจ โดยมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนยำงพำรำ 

อย่ำงยัง่ยนื FSC มตีลำดต่ำงประเทศทีใ่ห้กำรยอมรบั อำทิ ประเทศญีปุ่่น กลุม่สหภำพยโุรป และสำธำรณรฐัเกำหลี  

ส่วนมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืน PEFC ตลำดต่ำงประเทศที่ให้กำรยอมรับ อำทิ ประเทศ

ญ่ีปุน่ ซ่ึงตลำดเหล่ำนีเ้ป็นตลำดส่งออกยำงพำรำทีส่�ำคญัของประเทศไทย ดงันัน้ ประเทศไทยจงึมคีวำมจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรผลิต เพื่อเข้ำสู่กำรรับรองตำมมำตรฐำนดังกล่ำวให้สอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำรของตลำดและแนวโน้มกำรค้ำในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ของประเทศในตลำดโลก ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มกีำรน�ำมำตรฐำนกำรจดักำรสวนยำงพำรำอย่ำงยัง่ยนื

มำใช้มำกเท่ำที่ควร 

การศึกษาวิจัยเรื่อง 
แนวทางการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศและ
การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
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 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีไทยก�ำลังเผชิญในปัจจุบันของภำครัฐ  

รวมถึงเพื่อพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำของประเทศให้ทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ในปัจจุบัน และเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่มำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนในระดับ

สำกล คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในเรื่องดังกล่ำว จึงได้ท�ำกำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเพิ่ม 

กำรใช้ยำงพำรำในประเทศ และกำรส่งเสริมกำรจัดกำรสวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืนตำมมำตรฐำนสำกล 

จำกกำรสัมภำษณ์ตัวแทนเกษตรกรผู้ท�ำสวนยำงพำรำและสถำบันเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงในพื้นที่ 4 ภูมิภำค

ของประเทศไทย โดยคดัเลอืกจงัหวดัทีม่เีนือ้ทีป่ลกูยำงพำรำมำกทีส่ดุในแต่ละภมูภิำค ได้แก่ ภำคใต้ (จงัหวัด

สุรำษฎร์ธำนี) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบึงกำฬ) ภำคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก) และภำคตะวันออก 

(จังหวัดระยอง) จังหวัดละ 30 คน รวม 120 คน รวมถึงกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐ และ

ภำคเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง พบว่ำ ในด้ำนกำรเพิม่กำรใช้ยำงพำรำภำยในประเทศ กลุม่เกษตรกรสวนยำงพำรำส่วน

ใหญ่ มีควำมเห็นว่ำควรส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำส�ำหรับกำรผลิตสิ่งของท่ีมีควำมจ�ำเป็นและสำมำรถน�ำไปใช้

ในชวีติประจ�ำวนั ส่วนกลุม่ตวักลำงผูร้บัซือ้ยำงพำรำ ผูป้ระกอบกำรแปรรปูยำงขัน้ต้น ผูป้ระกอบกำรแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยำง หน่วยงำนภำครัฐ และสถำนศึกษำ มีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ ควรส่งเสริมให้น�ำยำงพำรำ

ไปใช้ในกิจกำรกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐ รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรแปรรูปในเชิง

อุตสำหกรรม น�ำคุณสมบัติที่โดดเด่นของยำงพำรำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีควำมหลำก

หลำยเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคในทุกระดับ ส�ำหรับด้ำนกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงยั่งยืน 

ตำมมำตรฐำนสำกล เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนยำงพำรำ 

อย่ำงยั่งยืน และมีควำมพร้อมที่จะปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญและมีผลต่อกำรพิจำรณำ 

ตดัสนิใจในกำรเข้ำสูม่ำตรฐำนกำรจดักำรสวนยำงพำรำอย่ำงยัง่ยนืของเกษตรกร คอื รำคำผลผลติทีไ่ด้รบักำรรบัรอง 

มำตรฐำนสงูกว่ำรำคำตลำด ซึง่หำกเกษตรกรเข้ำใจและเหน็ถงึผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัอย่ำงชดัเจน และภำครฐั 

เข้ำมำมีบทบำทช่วยเหลือในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงเงินทุน รวมถึงองค์ควำมรู ้

ด้ำนกำรด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ  จะท�ำให้เกษตรกรมแีนวโน้มด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงมำตรฐำนกำรจดักำรสวนยำง

อย่ำงยั่งยืนได้ในท้ำยที่สุด จะสำมำรถช่วยลดข้อจ�ำกัดท่ีเป็นอุปสรรคทำงด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และ 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีมำกข้ึน ตลอดจนสร้ำงรำยได้ 

ให้แก่เกษตรกร ท�ำให้มีคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงสถำนกำรณ์ปัจจุบันด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในประเทศ และกำรส่งเสริม 

กำรจัดกำรสวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืนตำมมำตรฐำนสำกล ด้วยแบบจ�ำลอง Diamond Model พบว่ำ  

ด้ำนเง่ือนไขปัจจัยกำรผลิต เชิงบวก ได้แก่ กำรมีวัตถุดิบยำงพำรำข้ันต้นและกลำงเป็นจ�ำนวนมำก และ 

มีมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยำงพำรำท่ีครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมท้ังผลงำนวิจัย 

ทำงด้ำนยำงพำรำท่ีสำมำรถน�ำมำใช้ได้อย่ำงเพียงพอเพื่อกำรต่อยอดสร้ำงมูลค่ำให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต  

ส่วนเชงิลบ ได้แก่ วตัถดิุบยำงพำรำทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนในปัจจบุนัยงัมน้ีอย รวมถึงมแีหล่งอตุสำหกรรม

แปรรปูผลติภณัฑ์ยำงพำรำน้อย ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรผลติต�ำ่ และมต้ีนทุนกำรผลติสงู ตลอดจนขำดแคลน

แรงงำนวัยท�ำงำน เนื่องจำกโครงสร้ำงของประชำกรไทยที่เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุในปัจจุบัน เงื่อนไขด้ำนอุปสงค์ 

เชงิบวก ได้แก่ ควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำทีเ่พิม่สงูขึน้จำกนโยบำยภำครฐั รวมถงึควำมต้องกำรสินค้ำและวสัดุ

ยำงพำรำทีไ่ด้รับกำรรบัรองมำตรฐำนในระดับสำกล ซึง่เป็นโอกำสให้สำมำรถจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ได้มำกข้ึน  

ส่วนเชิงลบ คือ ควำมต้องกำรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยำงพำรำในประเทศยังมีจ�ำนวนไม่มำก อุตสำหกรรม 

ที่เก่ียวข้องและสนับสนุน เชิงบวก ได้แก่ กำรมีอุตสำหกรรมภำยในประเทศเพื่อรองรับควำมต้องกำร 

ของผู้บริโภคที่ขยำยตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจำกนี้ยังมีนิคมอุตสำหกรรมยำงพำรำเฉพำะด้ำนเพื่อสร้ำงเครือข่ำย 

ให้เกดิควำมเชือ่มโยง ผลกัดนัให้เกดิกำรเพิม่ปรมิำณกำรใช้ยำงพำรำ ส่วนเชงิลบ ได้แก่ อตุสำหกรรมขัน้ปลำย

น�้ำมีจ�ำนวนน้อย ท�ำให้กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำยออกสู่ตลำดยังไม่หลำกหลำย รวมถึงขำดทิศทำง 

ทีช่ดัเจนในกำรด�ำเนินกำร เพ่ือเข้ำสูก่ำรรับรองมำตรฐำนกำรจดักำรสวนยำงอย่ำงยัง่ยนื ด้ำนกลยทุธ์ของกจิกำร 

โครงสร้ำง และกำรแข่งขัน เชิงบวก ได้แก่ คุณภำพของวัตถุดิบยำงพำรำที่มีคุณสมบัติโดดเด่นแตกต่ำงจำก 

ผูผ้ลติอ่ืน ๆ  รวมถึงควำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำนในกำรผลติถุงมอืยำง และล้อยำงรถยนต์ ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อ

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในตลำดโลกที่เติบโตสูงขึ้น และกำรมีควำมพร้อมด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำร 

สวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นจำกควำมพร้อมด้ำนหน่วยงำนก�ำกับดูแล ส่วนเชิงลบ ได้แก่  

มีวัตถุดิบอื่นที่สำมำรถใช้ทดแทนยำงพำรำ เช่น ยำงสังเครำะห์ ซ่ึงมีรำคำท่ีถูกกว่ำ ท�ำให้ยำงพำรำสูญเสีย 

ส่วนแบ่งตลำด ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศในตลำดต่ำงประเทศ กำรรบัรองมำตรฐำนกำรจดักำร

สวนยำงพำรำอย่ำงย่ังยนื ซึง่ถอืได้ว่ำเป็นกำรกดีกันทำงกำรค้ำของต่ำงประเทศรปูแบบหนึง่ และควำมต้องกำร

ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โอกำสและกำรเปลี่ยนแปลง เชิงบวก ได้แก่ ศักยภำพของผู้ประกอบกำร 

ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของต่ำงประเทศ นอกจำกนี้  

ยังพบว่ำปัจจุบันมีแนวโน้มควำมต้องกำรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกไม้ยำงพำรำท่ีเพิ่มสูงข้ึน  

ส่วนเชิงลบ ได้แก่ ควำมเข้มงวดของกฎระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในกำรน�ำ

ยำงพำรำไปใช้ในกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำง ๆ และปัจจัยทำงด้ำน 
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กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก บทบำทของภำครัฐ เชิงบวก ได้แก่ นโยบำยกำรส่งเสรมิกำรใช้ยำงพำรำในภำครฐั 

ด้วยกำรลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ของประเทศ รวมท้ังกำรส่งเสริมด้ำนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร

และผูป้ระกอบกำรในทกุระดับ ตลอดจนมกีำรก�ำหนดหน่วยงำนรบัผดิชอบก�ำกบัดแูลในกำรส่งเสรมิกำรเข้ำสู่ 

มำตรฐำนกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงยั่งยืน ส่วนเชิงลบ ได้แก่ ขำดกำรประสำนงำนเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำน  

รวมถึงกำรขำดบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญในกำรด�ำเนินงำน เพื่อลดข้อผิดพลำด และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน

 กำรศึกษำโครงสร้ำงอุตสำหกรรมยำงพำรำของประเทศไทย พบว่ำ อุตสำหกรรมยำงพำรำมีจุดแข็ง 

ได้แก่ กำรมีมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยำงพำรำที่ครอบคลุม คุณสมบัติเฉพำะของ

ยำงพำรำที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง และกำรให้กำรสนับสนุนของรัฐบำล รวมถึงกำรเติบโต 

ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศ ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน จุดอ่อน ได้แก่  

ควำมต้องกำรวตัถดิุบยำงพำรำในอตุสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงในประเทศมจี�ำนวนไม่มำก เนือ่งจำกอตุสำหกรรม 

แปรรูปยำงพำรำมีจ�ำนวนน้อย ประกอบกับแนวโน้มที่ลดลงของก�ำลังแรงงำน อีกทั้งปริมำณควำมต้องกำร

วัตถุดิบยำงพำรำที่ได้กำรรับรองมำตรฐำนยังมีจ�ำนวนไม่มำก ในส่วนของกำรผลักดันให้เข้ำสู่มำตรฐำน 

กำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงย่ังยืน พบว่ำ ปัจจุบันประเทศไทยยังขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 

ด้ำนมำตรฐำนกำรจดักำรสวนยำงอย่ำงยัง่ยนื รวมถงึเกษตรกรยงัขำดกำรรบัรู ้และควำมเข้ำใจเกีย่วกบัมำตรฐำน 

ดังกล่ำว โอกำสของอุตสำหกรรมยำงพำรำไทย ได้แก่ ตลำดต่ำงประเทศให้กำรยอมรับในผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ

ที่ได้รับมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงย่ังยืนเพิ่มมำกขึ้น และแนวโน้มควำมต้องกำรวัตถุดิบที่ได้รับกำร

รับรองเพิ่มสูงขึ้น อุปสรรค ได้แก่ กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สินค้ำจำกหลำยประเทศสำมำรถ

มำแข่งขันกับประเทศไทยเพิ่มมำกขึ้น แนวโน้มควำมต้องกำรของสินค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีควำมต้องกำร

ในผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพำะเจำะจงมำกยิ่งขึ้น และยังมีปัจจัยภำยนอก ได้แก่ กำรชะลอตัวของ

ภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นผลสบืเนือ่งมำจำกกำรระบำดของโรคโควดิ 19 และกำรลดลงของรำคำน�ำ้มันในตลำดโลก

 ผลกำรศึกษำดังกล่ำวน�ำไปสู่แนวทำงเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก 4 กลยุทธ์ ได้แก่  

(1) พัฒนำปรับปรุงผลิตภัณฑ์ยำงพำรำให้เกิดกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำและคุณภำพ สร้ำงควำมแตกต่ำง

ให้กับผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำด พร้อมกับกระจำยผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคผ่ำน 

ช่องทำงกำรค้ำออนไลน์ (2) ส่งเสริมกำรน�ำนโยบำยของภำครัฐไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดกำรน�ำยำงพำรำ

ไปใช้ผ่ำนโครงกำรของภำครัฐ และภำคเอกชน โดยกำรจูงใจให้ลงทุนเพิ่มข้ึนด้วยมำตรกำรทำงภำษี  

และคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพ่ือสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้  

(3) สร้ำงผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภำพและเป็นท่ียอมรบัผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนสำกล เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภค  

(4) พฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำรไทยผ่ำนนโยบำยของภำครฐั เพือ่เพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรผลิต กลยทุธ์เชงิรบั  

3 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) ส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปในระดับชุมชนพร้อมกับพัฒนำทักษะองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ

ยำงพำรำและกำรแปรรปูให้แก่เกษตรกร (2) พฒันำผลติภณัฑ์ยำงพำรำให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้ำหมำย (3) กระตุ้นควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำในประเทศผ่ำนกำรประชำสัมพันธ ์
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เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ กลยุทธ์เชิงแก้ไข 3 กลยุทธ์ 

ได้แก่ (1) เพิ่มช่องกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ (2) เร่งรัดกำรส่งเสริมวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ให้ได้รับ 

มำตรฐำนกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงยั่งยืน (3) พัฒนำผู้เชี่ยวชำญให้มีควำมรู้ทำงด้ำนมำตรฐำนกำรจัดกำร 

สวนยำงอย่ำงยั่งยืน กลยุทธ์เชิงป้องกัน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำนเพื่อสร้ำง 

ควำมได้เปรียบในเชงิแข่งขนั (2) ส่งเสรมิกำรน�ำยำงพำรำไปใช้ในเชงิรกุ ทัง้ในโครงกำรภำครฐัและภำคเอกชน

ในผลิตภัณฑ์ส�ำหรับในชีวิตประจ�ำวัน (3) ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในประเทศเพื่อลดกำรพึ่งพำกำรส่งออก  

(4) พัฒนำคุณภำพของวัตถุดิบยำงพำรำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 
ข้อเสนอแนะ
 จำกกำรวิเครำะห์ Diamond model, SWOT และ TOWS Matrix ท�ำให้ได้ข้อเสนอแนะส�ำหรับ 

กำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในประเทศ และกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงยั่งยืนตำมมำตรฐำนสำกล โดยสรุปได้ดังนี้

 1. แนวทางการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ประกอบด้วย

  1) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ อำทิ กำรสร้ำงถนนพำรำซอยด ์

ซีเมนต์ในหมู่บ้ำนหรือพ้ืนที่ทุรกันดำร กำรน�ำยำงพำรำไปเป็นส่วนผสมกำรสร้ำงขอบทำงถนน หรือใช้ 

ในกำรผลิตอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรจรำจร กำรคมนำคม ขนส่ง เช่น หมอนรองรำงรถไฟ แบร์รเิออร์ เป็นต้น

  2) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคการเกษตร อำทิ กำรน�ำยำงพำรำไปผลิตล้อยำงในพำหนะ 

ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร โดยภำครัฐสำมำรถส่งเสริมและอุดหนุนกำรเปลี่ยนล้อในรถดังกล่ำว

มำเป็นล้อชนิดพิเศษที่ถูกคิดค้นด้วยกำรน�ำยำงธรรมชำติเข้ำไปเป็นส่วนผสมมำกข้ึน อีกทั้งอุปกรณ์ทำงกำร

เกษตรขนำดใหญ่ก็สำมำรถส่งเสริมให้ใช้ยำงมำทดแทนได้ทันที เช่น บ่อน�้ำขนำดใหญ่ หรือธนำคำรน�้ำ 

ทีป่พ้ืูนและผนงัด้วยยำงพำรำ หรอืผ้ำยำงพำรำเพือ่รองรบัผลผลติหรอืน�ำผลผลติไปผึง่แดด แผ่นยำงพำรำปูพืน้ 

ในคอกปศุสัตว์ ฝำยชะลอน�้ำ เป็นต้น

  3) ส่งเสริมการท�าถนนยางพารารอบเขตชลประทาน เนื่องจำกถนนบริเวณคลองชลประทำน 

ถอืเป็นผลพลอยได้ท่ีสร้ำงประโยชน์ในพืน้ทีใ่ห้กับคนในชมุชน ท�ำให้คนในชมุชนมีถนนสญัจรไปมำได้โดยสะดวก 

มีควำมปลอดภัย และอำจสร้ำงขยำยจำกแนวคลองชลประทำนเข้ำไปในบริเวณท่ีมีประชำชนอำศัยอยู่ 

โดยรอบด้วย

  4) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในกองทัพ ด้วยกำรใช้ล้อท่ีมียำงพำรำเป็นส่วนผสมมำกข้ึน  

ทั้งพำหนะที่ใช้สัญจร หรือพำหนะที่ใช้ในกำรรบ นอกจำกนี้ ในสนำมซ้อมรบและยุทธวิธีของกองทัพ 

ยังสำมำรถน�ำยำงพำรำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น พื้นสนำม เป้ำยิง ชุดป้องกันกำรกระแทกหรือแนวกันกระสุน 

หุ่นจ�ำลอง เป็นต้น

  5) ส่งเสริมการผลิตยางล้อทุกรูปแบบ อุตสำหกรรมกำรผลิตล้อรถยนต์ถือเป็นอุตสำหกรรม

หลักที่มีกำรน�ำยำงพำรำเข้ำไปใช้ และเป็นอุตสำหกรรมที่ผู้ผลิตไทยมีศักยภำพ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม 

ล้อรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกควำมต้องกำรใช้รถทั่วโลก ดังนั้น จึงควรใช้เป็นอุตสำหกรรม

หลักเพื่อจะส่งเสริมกำรใช้ยำงในประเทศในมำกขึ้น 
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  6) ส่งเสรมิโครงการทางเลอืกทีใ่ช้ยางพารา เช่น กำรใช้เบำะยำงพำรำในยำนยนต์ รถจกัรยำนยนต์ 

อุปกรณ์ประดับยนต์ต่ำง ๆ กำรท�ำลู่วิ่ง กำรท�ำพื้นสนำมกีฬำ กำรท�ำพื้นสนำมเด็กเล่น เป็นต้น และอำจใช้

มำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนเกิดควำมร่วมมือในกำรน�ำยำงพำรำไปใช้ในกำรผลิตและแปรรูปเพิ่มขึ้น

  7) พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราที่เป็นจุดแข็งของไทยให้เป็นบริษัทชั้นน�าของโลก โดย

กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมถุงมือยำงทำงกำรแพทย์ และอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ  

ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่เป็นจุดแข็งของไทย ให้มีศักยภำพและขนำดธุรกิจเทียบเท่ำผู้ผลิตสินค้ำในระดับโลก  

เพื่อเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว

  8) ภาครัฐควรใช้มาตรการสนับสนุน เพื่อเป็นกำรเสริมแรงและกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ผลิตภัณฑ์

ยำงพำรำในประเทศมำกขึ้น อำทิ สนับสนุนให้ประชำชนใช้ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำโดยขยำยช่องทำง 

กำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนตลำดออนไลน์ สนับสนุนกำรใช้หมอนและที่นอนยำงพำรำในโรงพยำบำล บ้ำนพักเด็ก 

บ้ำนพักคนชรำ เป็นต้น

 2. แนวทางการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

  1) การใช้ตลาดน�าการผลติ ในกำรจัดเกบ็ข้อมลูควำมต้องกำรผลผลติท่ีได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรและเป็นเครื่องมือส�ำคัญ 

ในกำรส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ำรับกำรรับรองมำตรฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  2) การศกึษาและวิจัย รวมทัง้กำรพฒันำต่อยอดงำนวจิยัเดิมทีม่อียูแ่ล้ว เพือ่ให้ได้คู่มอืกำรจดักำร

สวนยำงอย่ำงยัง่ยนืส�ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู่ด้แูล และใช้ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้แก่เกษตรกรสวนยำงในพืน้ที่

ที่รับผิดชอบ 

  3) การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน

สากล ให้แก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรสวนยำง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรรับรองมำตรฐำน 

ที่นำนำชำติยอมรับ ให้ทุกภำคส่วนมีกำรท�ำงำนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นระบบ 

และท�ำให้อุตสำหกรรมยำงพำรำของประเทศไทยทั้งระบบมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ

  4) ประเทศไทยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำรจัดกำรสวนป่ำไม้เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 

(มอก. 14061) ซึ่งได้รับกำรเทียบเคียงว่ำมีควำมใกล้เคียงและเทียบเท่ำมำตรฐำน PEFC ดังนั้น ควรส่งเสริม 

และสนับสนุนให้มีหน่วยตรวจที่ได้มำตรฐำนสำกลรวมถึงผู้ตรวจที่ผ่ำนกำรรับรองและข้ึนทะเบียนจำก 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำน กำรรับรองสวนยำงพำรำของประเทศไทยให้ได้

มำตรฐำนสำกล

  5) การส่งเสรมิให้เกษตรกรรวมกลุม่แบบแปลงใหญ่ เพือ่ลดต้นทนุในกำรตรวจรบัรองมำตรฐำน
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