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บทสรุปผูบริหาร 
 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2560 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2560 ขยายตัวรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับป 2559 โดยสาขาพืช 

สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวรอยละ 6.8  2.0  2.2 
4.7 และ 2.3 ตามลําดับ 

ปจจัยบวก 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหป 2560 เปนปแหงการยกระดับมาตรฐาน

การเกษตรสูความยั่งยืน (Changing Towards Smart Agriculture) โดยเนนการบูรณาการงานใน 13 
นโยบายหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ระบบสงเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู
มาตรฐาน เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม ธนาคารสินคาเกษตร การยกระดับสหกรณใหเขมแข็ง 
แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การพัฒนา Smart Farmer/Young Smart Farmer และการพัฒนา 
Smart Officer เพื่อสรางแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอยางตอเนื่อง ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช ซึ่งชวยลดตนทุนการผลิต ยกระดับการผลิตสินคาเกษตร
ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

 สภาพอากาศและปริมาณน้ําเอื้ออํานวยตอการผลิตทางการเกษตรมากกวาป 2559 โดย
ปริมาณน้ําใชการไดในอางเก็บน้ําที่สําคัญมีเพียงพอตอการผลิตสินคาเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะการผลิต 
ขาวนาปรังในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาแถบภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบนที่ เพิ่มขึ้นอยางมาก
ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยในหลายพื้นที่ของประเทศ สงผลดีตอการเจริญเติบโตของพืชไร
และการติดดอกออกผลของผลไมหลายชนิด 

 เศรษฐกิจของประเทศคูคาปรับตัวดีขึ้น อาทิ อาเซียน 9 ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป สงผลใหการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

ปจจัยลบ 
 ชวงเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต อาทิ นครศรีธรรมราช 

สุราษฎรธานี และพัทลุง ซึ่งเปนแหลงผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน และกุงขาวแวนนาไม ที่สําคัญของ
ประเทศ ประสบปญหาน้ําทวมอยางรุนแรง ทําใหผลผลิตยางพาราและกุงขาวแวนนาไม ในไตรมาสแรก
ของป 2560 มีแนวโนมลดลง 



 
 

(ข) 
 

 

 ชวงปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคม 2560 และชวงเดือนกันยายน 2560 
หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ และกาฬสินธุ ซึ่งเปนแหลงผลิต
ขาวเหนียวนาปที่สําคัญ ไดรับอิทธิพลจากพายุเซินกาและทกซูร ีสงผลใหมีฝนตกหนักตอเนื่อง กอใหเกิด
ปญหาน้ําทวมที่มีความรุนแรงคอนขางมาก ทําใหผลผลิตขาวนาปบางสวนที่จะออกสูตลาดในชวง 
ไตรมาส 4 ป 2560 ไดรับความเสียหาย 

 ชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม 2560 หลายพื้นที่ในภาคใตประสบปญหา
น้ําทวม เนื่องจากฝนตกหนักตอเนื่องหลายวันจากรองมรสุม กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก 
และน้ําทวมขังในพื้นที่ลุม โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎรธานี 
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปนแหลงผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน และการทําประมงที่สําคัญของ
ประเทศ ทําใหผลผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน และประมงบางสวนไดรับความเสียหาย 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2561 
แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2561 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.0 – 4.0 โดย 

สาขาพืช ขยายตัวรอยละ 3.5 – 4.5 สาขาปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 1.3 – 2.3 สาขาประมง ขยายตัว
รอยละ 2.0 – 3.0 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวรอยละ 2.0 – 3.0 และสาขาปาไม ขยายตัว 
รอยละ 1.5 – 2.5 โดยมีปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 การดําเนินนโยบายและมาตรการดานการเกษตรตาง ๆ  ที่เกิดประโยชนตอเกษตรกรอยางตอเนื่อง 
โดยขยายผลใหครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันดวยการลดตนทุน  
เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด 

 สภาพอากาศและปริมาณน้ํายังคงเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร 
 เศรษฐกิจโลกในป 2561 มีทิศทางดีขึ้นตอเนื่อง เปนผลดีตอการสงออกสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑของไทย 
 

อัตราการเติบโตของผลิตภณัฑมวลรวมภาคเกษตร 
                  หนวย: รอยละ 

สาขา 2560 2561 
ภาคเกษตร 5.3 3.0 – 4.0 
  พืช 6.8 3.5 – 4.5 
  ปศุสัตว 2.0 1.3 – 2.3 
  ประมง 2.2 2.0 – 3.0 
  บริการทางการเกษตร 4.7 2.0 – 3.0 
  ปาไม 2.3 1.5 – 2.5 

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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Executive Summary 
 

Agricultural economy in 2017 
Thai agricultural economy growth in 2017 is projected to increase by 5.3 

percent from the previous year. Crop, livestock, fishery, agricultural services and 
forestry sectors increase by 6.8, 2.0, 2.2, 4.7, and 2.3 percent, respectively. 

The supporting factors 
 The Ministry of Agriculture and Cooperatives has defined year 2017 as the 

year of strengthening agricultural production towards sustainability in the campaign 
“Changing Towards Smart Agriculture”. There are 13 integrated key projects which 
include learning centers on increasing agricultural productivity, large-scale farming 
system, the adjustment in production based on the appropriate potential of the area 
and market demand (zoning by agri-map), the development of quality standards for 
agricultural commodities, organic farming, New Theory agriculture, agricultural 
commodities bank, the development of cooperatives, integrated rice production and 
marketing plan, seizure of land reform titles which are possessed illegally, water 
resource management, the development of Smart Farmer/Young Smart Farmer and 
Smart Officer. The goals of these projects are to create driving forces of agricultural 
economy continuously under the Sufficiency Economy Philosophy principles and to 
apply innovation and technology in order to reduce cost of production and enhance 
the efficiency and standard of agricultural production. 

 Weather and water availability are more appropriate for agricultural 
production than 2016. Water reserved in the main reservoirs is enough to produce 
agricultural crops especially the second rice production in the Chao Phraya river basin 
in the lower northern and central region of Thailand. Additionally, favorable weather in 
most areas of the country boosts the growth of crops and fruits. 

 The economies of trading partners such as ASEAN9, Japan, China, the United 
States and the European Union are growing up; as a result, exports of Thai agricultural 
products are likely to increase. 
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The adverse factors 
 Several provinces in Southern Thailand such as Nakhon Si Thammarat, Surat 

Thani, and Phatthalung, which are main sources of para rubber, oil palm, and whiteleg 
shrimp productions, were heavily flooded between December 2016 and January 2017 
damaged to para rubber and whiteleg shrimp productions as their records of 
productions tended to fall in the first quarter of 2017. 

 Tropical storm Sonca and Doksuri, causing heavy rains and flooding, affected 
major rice production (sticky rice), which will be harvested during the last quarter of 
2017, in several provinces of Northeastern Thailand, e.g., Sakon Nakhon, Nakhon 
Phanom, Bueng Kan, and Kalasin, which are major producers of sticky rice. 

 Flash and drainage floods causing by heavy monsoon rains destroyed para 
rubber, oil palm, and fishery productions between late November 2017 and early 
December 2017 in many areas of Southern Thailand, especially Phatthalung, Songkhla, 
Trang, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Pattani, Yala, and Narathiwat, which are 
major producers of natural rubber, palm oil, and fishery productions. 

Agricultural economic outlook in 2018 
Thai agricultural economy is anticipated to gain around 3.0 – 4.0 percent in 

2018. Crop sector is expected to increase around 3.5 – 4.5 percent. Livestock sector is 
estimated to expand 1.3 – 2.3 percent. Fishery sector is anticipated to inflate in the 
range of 2.0 – 3.0 percent. Agricultural services sector is forecasted to gain 2.0 – 3.0 
percent. Forestry sector is projected to rise 1.5 – 2.5 percent. 

The key factors that will support Thai Agricultural growth in 2018  
 Several agricultural policies and measures have consistently been 

implementing and have been adopted nationwide in order to build competitive 
effectiveness results by reducing cost, increasing productivity, and developing 
production quality to meet market demands. 

 Weather conditions and water supply are forecasted to be favorable to 
agriculture. 

 The world economy in 2018 has a positive sign of growth, which will benefit 
Thai agriculture and agricultural products exports. 
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Growth Rates of the Agricultural Gross Domestic Product 
       Unit: Percent 

Sectors 2017 2018 
Agriculture 5.3 3.0 – 4.0 
  Crops 6.8 3.5 – 4.5 
  Livestock 2.0 1.3 – 2.3 
  Fishery 2.2 2.0 – 3.0 
  Agricultural Services 4.7 2.0 – 3.0 
  Forestry 2.3 1.5 – 2.5 

Source: Division of Agricultural Development Policy and Planning, Office of  
           Agricultural Economics 
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1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจภายนอก 

1.1 เศรษฐกิจโลก 

 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดวา

เศรษฐกิจโลกในป 2560 ขยายตัวอยูที่รอยละ 3.6 (ณ เดือนตุลาคม 2560) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 

0.1 จากที่คาดการณไวเดิม ณ เดือนกรกฎาคม 2560 วาจะขยายตัวรอยละ 3.5 โดยการขยายตัวของ

เศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของโลกเรงตัวดีขึ้น ยกเวนในกลุมประเทศตะวันออกกลางที่ขยายตัวชะลอลง 

สําหรับเศรษฐกิจในกลุมประเทศพัฒนาแลว (Advanced Economies) ขยายตัวไดตอเนื่อง อาทิ 

สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 2.2 ซึ่งมีแรงสนับสนุนหลักจากการใชจายของผูบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชน โดยอัตราการวางงานลดลงอยางตอเนื่อง สะทอนถึงตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่ยังคงมี

ความแข็งแกรง อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอที่อยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย ทําใหคณะกรรมการนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รอยละ 1.00 – 1.25 ในการประชุม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 สําหรับกลุมยูโรโซน (ประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี 

และสเปน) ขยายตัวรอยละ 2.1 เนื่องจากความกังวลทางดานการเมืองในประเทศสําคัญที่ลดลง ทําให

การใชจายของภาคครัวเรือนปรับตัวดีข้ึนและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น แตจากอัตราเงินเฟอที่

ยังอยูในระดับต่ํา ทําใหชวงปลายเดือนตุลาคม 2560 ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: 

ECB) ไดประกาศขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการผอนคลายนโยบายการเงิน (Quantitative Easing: 

QE) ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งลดขนาดวงเงินที่จะเขาซื้อพันธบัตรรฐับาลลงเปน 3 หมื่นลาน

ยูโรตอเดือน ในชวงเดือนมกราคม - กันยายน 2561 เศรษฐกิจญ่ีปุน ขยายตัวรอยละ 1.5 เนื่องจาก

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน รวมถึงภาคการทองเที่ยวที่ขยายตัวไดในระดับสูง โดย

ยังใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย เพราะเงินเฟออยูในระดับต่ํา ในสวนของกลุมประเทศกําลังพัฒนา

และตลาดเกิดใหม (Emerging Market and Developing Economies) อยางเชน ประเทศจีน 

เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 6.8 โดยการบริโภคภายในประเทศขยายตัวตอเนื่อง อัตราการวางงานอยูใน

ระดับต่ํา และการลงทุนโดยรวมเตบิโตไดดี อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังมีความเสี่ยงในเรื่องสัดสวนหนี้

ตอ GDP ที่อยูในระดับสูง ซึ่งจะสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับเศรษฐกิจของ

อาเซียน 5 (ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม) ขยายตัวไดรอยละ 5.2 

 IMF คาดวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2561 จะอยูที่รอยละ 3.7 โดย

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุน จีน และอาเซียน 5 ขยายตัวรอยละ 2.3  1.9  0.7  6.5 และ 5.2

ตามลําดับ 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2560 และแนวโนมป 2561 



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 3

 

 

3 

 
 

ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศตาง ๆ 

                                                                                           หนวย: รอยละ 

ประเทศ 2559 2560f 2561f 

โลก 3.2 3.6 3.7 

 สหรัฐอเมริกา 1.5 2.2 2.3 

 ยูโรโซน* 1.8 2.1 1.9 

 ญี่ปุน 1.0 1.5 0.7 

 จีน 6.7 6.8 6.5 

 อาเซยีน 5* 4.9 5.2 5.2 

ที่มา: World Economic Outlook, October 2017, IMF 

หมายเหตุ: *  ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน 

 ** ประเทศอินโดนีเซยี มาเลเซยี ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม 

 f  ตัวเลขประมาณการ 

1.2 เศรษฐกิจการเกษตรโลก 

 สถานการณดานราคาสินคาเกษตรและอาหารในตลาดโลก สะทอนจากดัชนีราคาอาหาร 

(Food Price Index) ซึ่งจัดทําโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) พบวา ดัชนี

ราคาอาหารเฉลี่ยในเดอืนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 อยูที่ระดับ 175.1 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของ

ป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 160.7 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 โดยกลุมสินคาที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ไดแก 

ธัญพืช น้ํามันพืช เนื้อสัตว และผลิตภัณฑนม สวนกลุมสินคาที่มีราคาเฉลี่ยลดลง คือ น้ําตาล 

  การเคลื่อนไหวของราคาธัญพืชโลกในชวงครึ่งแรกของป 2560 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

อยางมากเมื่อเทียบกับชวงเดียวของป 2559 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูผลิตขาวสาลีรายใหญของโลก 

ประสบปญหาสภาพอากาศที่รอนและแหงแลง สงผลใหพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวสาลีลดลง 

อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งหลังของป 2560 ราคาธัญพืชกลับมีทิศทางลดลง เนื่องจากประเทศรัสเซียผลิต 

ขาวสาลีไดเพิ่มขึ้นอยางมาก และสามารถชดเชยกับผลผลิตขาวสาลีของสหรัฐฯ ที่ลดลง นอกจากนี้ 

ประเทศบราซิล และรัสเซีย มีการผลิตขาวบารเลยและขาวโพดเพิ่มขึ้น ทําใหสตอกธัญพืชของโลกสูงข้ึน 

  ราคาน้ํามันพืชตาง ๆ อาทิ น้ํามันปาลม น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันทานตะวัน และน้ํามัน 

เรพซีด ในชวงป 2560 คอนขางผันผวน แตโดยเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 

  ราคาเนื้อสัตวเฉลี่ยมีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตสุกรลดลง ขณะที่ความตองการ

บริโภคเนื้อสุกรเพิ่มข้ึนทั้งจากเอเชียและยุโรป 
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  ราคาผลิตภัณฑนมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปทานในตลาดโลกที่คอนขางจํากัด ขณะที่

ความตองการบริโภคผลิตภัณฑเนยและชีสในยุโรปและอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 

  ราคาน้ําตาลเฉลี่ยลดลง โดยราคาน้ําตาลของโลกในชวงตนป 2560 เพิ่มสูงข้ึนอยางมาก 

แตในชวงครึ่งหลังของป 2560 กลับมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับป 2559 เนื่องจากผลผลิตน้ําตาลและ 

สตอกน้ําตาลของโลกที่เพิ่มขึ้น 

 

ตารางที่ 2 ดัชนีราคาอาหารโลก จําแนกตามกลุมสินคา 

กลุมสินคา 
เฉลี่ย ม.ค. – พ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 2559 2560 

ดัชนีราคาอาหารโลก 160.67 175.11 8.99 

  ธัญพืช 147.31 151.50 2.84 

  น้ํามันพืช 162.06 169.40 4.53 

  น้ําตาล 255.35 229.37 -10.17 

  เนื้อสัตว 156.13 170.22 9.02 

  ผลิตภัณฑนม 150.24 203.81 35.65 

ที่มา: จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก FAO 

 

ดัชนีราคาอาหารโลก (Food Price Index, 2002 – 2004 = 100) 
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1.3 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 

 ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 อยูที่ 52.4 ดอลลารสหรัฐตอ

บารเรล เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 40.2 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 30.1 ซึ่งเปนผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางดีขึ้น ทําใหความตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้น 

ประกอบกับขอตกลงลดกําลังการผลิตน้ํามันลง 1.8 ลานบารเรลตอวัน ของประเทศผูผลิตน้ํามันใน 

กลุม OPEC และนอก OPEC ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 เปนตนมา สงผลใหราคาน้ํามันในป 2560 

สูงกวาป 2559 ทั้งนี้ ระดับราคาน้ํามันในแตละเดือนของป 2560 คอนขางทรงตัว เนื่องจากสต็อกน้ํามัน

ของโลกยังคงมีอยูในปริมาณมาก รวมถึงประเทศผูผลิตน้ํามันรายใหญ อาทิ ลิเบีย และไนจีเรีย ไดรับ

การยกเวนไมตองจํากัดปริมาณการผลิต 

 ธนาคารโลก คาดการณราคาน้ํามันดิบในป 2560 เฉลี่ยอยูที่ 53 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล 

เพิ่มข้ึนจากป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 43 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เนื่องจากอุปสงคน้ํามันดิบในตลาดโลกที่

อยูในระดับสูง และการจํากัดปริมาณการผลิตของประเทศผูผลิตน้ํามันที่สําคัญ 

 

ราคาน้ํามันดิบดูไบ 

 

ที่มา: World Bank 

1.4 อัตราแลกเปลี่ยน 

 1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ เฉลี่ยเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560

อยูที่ 34.1 บาท/ดอลลารสหรัฐ แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 35.3 

บาท/ดอลลารสหรัฐ หรือแข็งคาข้ึนรอยละ 3.4 เปนผลมาจากความกังกลเก่ียวกับนโยบายของ

ดอลลารสหรัฐ/บารเรล 
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ประธานาธิบดีโดนัลด ทรมัป ประกอบกับนโยบายดานภาษีไมเปนไปตามที่นักลงทุนคาดไว ทําใหความ

เชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลง สงผลใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนไปสูภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก รวมทั้ง

ประเทศไทยซึ่งเศรษฐกิจภายในประเทศมีสัญญาณดีขึ้นตอเนื่อง โดยกระแสเงินทุนจากตางประเทศ

ทยอยไหลเขาไทยอยางตอเนื่องทั้งในตลาดทุนและตลาดพันธบัตร รวมถึงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ (FDI) ขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย 

 2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอยูโร เฉลี่ยเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 อยูที่ 38.2 

บาท/ยูโร แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 39.2 บาท/ยูโร หรือแข็งคาขึ้น 

รอยละ 2.4 โดยในชวงครึ่งแรกของป 2560 คาเงินบาทตอยูโรแข็งคาขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวล

ตอความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศตาง ๆ ของสหภาพยุโรป อาทิ ฝรั่งเศสและเนเธอรแลนด 

อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งหลังของป 2560 คาเงินบาทตอยูโรกลับมาออนคาลง เนื่องจากสถานการณ

ทางดานการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น สงผลใหนักลงทุนมคีวามเชื่อมั่นในเศรษฐกิจมากขึ้น 
 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

31

32

33

34

35

36

37

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2557 2558 2559 2560

 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอยูโร 

34

36

38

40

42

44

46

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2557 2558 2559 2560

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
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2. เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาเศรษฐกิจไทย

ในป 2560 จะขยายตัวรอยละ 3.9 (ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560) โดยมีปจจัยขับเคลื่อนหลักจากการ

สงออกสินคาที่ขยายตัวเรงข้ึน ซึ่งมูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของไทยในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 

2560 อยูที่ 6,654,860.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ 6,252,878.9 

ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 6.4 ขณะที่การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม มีทิศทางเพิ่มขึ้น

เชนกัน 

สําหรับผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติ

เปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 1.50 ตอป โดยเห็นวา นโยบายการเงินที่ผอนคลาย

ในปจจุบันชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอทั่วไปใหกลับเขาสูเปาหมายได 

ซึ่งอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 อยูที่รอยละ 0.7 สูงกวาชวงเดียวกัน

ของป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.1 เนื่องจากราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้ง

ราคาสินคาประเภทยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมขึ้นจากการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิต 

สศช. คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2561 จะขยายตัวรอยละ 3.6 – 4.6 โดยมีปจจัยสนับสนุน

ตอเนื่องจากป 2560 ไดแก 1) เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวไดในเกณฑดี 2) การลงทุนของภาครัฐที่มีแนวโนม 

เรงตัวข้ึนและการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณดานการลงทุน 3) การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น 

4) สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญมีแนวโนมขยายตัวไดดี และ 5) การจางงานและฐานรายไดของประชาชนใน

ระบบเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึน 
 

อัตราเงินเฟอทั่วไป 

 

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

รอยละ 
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3. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.1 ปจจัยพื้นฐาน 

 1) เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่ใหผลของพืชที่สําคัญ 

 ในป 2560 เนื้อที่เพาะปลูกขาวนาป ขาวนาปรัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว เนื้อที่ใหผล

ยางพารา และปาลมน้ํามัน เพิ่มขึ้นจากป 2559 สวนเนื้อที่เก็บเก่ียวมันสําปะหลัง และออยโรงงาน 

มีทิศทางลดลง คาดวาในป 2561 เนื้อที่เพาะปลูกขาวนาป ขาวนาปรัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว เนื้อที่เก็บเก่ียว

ออยโรงงาน เนื้อที่ ใหผลยางพารา และปาลมน้ํามัน จะมีทิศทางเพิ่มขึ้น ขณะที่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

มันสําปะหลัง มีแนวโนมลดลง 

ตารางที่ 3 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่ใหผลพชืที่สําคัญ (Outlook) 

หนวย: ลานไร 

สินคา 2559 2560* 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
2561* 

การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ขาวนาป 58.65 58.96 0.54 59.10 0.23 

ขาวนาปรัง 5.14 10.89 112.02 11.92 9.46 

ขาวโพดเลีย้งสัตว 6.44 6.46 0.26 6.50 0.60 

มันสําปะหลัง** 9.07 8.91 -1.71 8.07 -9.39 

ออยโรงงาน (รวมพันธุ)** 9.24 9.10 -1.54 9.19 1.07 

ยางพารา*** 18.47 19.22 4.09 20.17 4.95 

ปาลมน้ํามัน*** 4.38 4.77 8.89 4.99 4.51 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

หมายเหตุ: * ขอมูลพยากรณ ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 

              **  เน้ือที่เก็บเกี่ยว 

              *** เน้ือที่ใหผล 

  2) สภาพลมฟาอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 กรมอุตุนิยมวิทยาไดประเมินผลกระทบของลมฟาอากาศที่มีตอพืชในประเทศไทย

ในชวงฤดูเพาะปลูก โดยจัดทําเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกป ซึ่งเปนระยะที่

ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต การประเมินนี้จะพิจารณาเฉพาะผลกระทบ 

อันเนื่องมาจากสภาวะฝน และพิจารณาจากคา Generalized Monsoon Index (GMI) ซึ่งเปนคาดัชนี

ความแหงแลงทางดานการเกษตร ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดแกพืชที่กําลังเจริญเติบโต อันมีสาเหตุ
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เนื่องมาจากการขาดแคลนความชื้น โดย GMI จะมีคาขึ้นอยูกับปริมาณฝนรายเดือนในระหวางชวงฤดู

มรสุมนั้น ๆ 

 เดือนมิถุนายน 2560 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย 

มีกําลังแรงในชวงตนเดือน ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณอาวเบงกอลในระยะ

ครึ่งแรกของเดือน โดยในระยะครึ่งหลังของเดือนมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมอาวตังเก๋ียและ

ประเทศเวียดนามตอนบน สงผลใหเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแนนเปนระยะ ๆ โดยปริมาณ

ฝนรวมตลอดเดอืนในพ้ืนที่สวนใหญของประเทศสูงกวา 150 มิลลิเมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 

พบวา พื้นที่สวนใหญมีปริมาณฝนใกลเคียงถึงสูงกวาคาเฉลี่ย โดยบริเวณที่มีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ พัทยา จังหวัดชลบุรี วัดได 10.6 มิลลิเมตร (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 91) สวนบริเวณที่มี

ปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วัดได 287.6 มิลลิเมตร (สูงกวา

คาเฉลี่ยรอยละ 155) สําหรับปริมาณฝนรวมมากที่สุดของประเทศไทยในเดือนนี้วัดได 830.7 มิลลิเมตร 

ที่อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 47) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีสภาวะฝนอยูในเกณฑ

ปกติ (GMI มีคาระหวาง 41 - 60) ถึงความชื้นสูงกวาปกติ (GMI มีคาระหวาง 61 - 90) โดยมีบางพื้นที่มี

ความชื้นเกินความตองการ (GMI มีคาระหวาง 91 - 100) ไดแก จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา นครสวรรค 

ชัยนาท พระนครศรอียุธยา กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) ฉะเชิงเทรา และพัทลุง นอกจากนี้มีบางพื้นที่

ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดานตะวันตกของภาคกลาง และภาคใตตอนบน 

มีสภาวะฝนอยูในเกณฑคอนขางแลงถึงแลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0 - 40) โดยพื้นที่แลงจัด (GMI มีคา

ระหวาง 0 - 20) ไดแก จังหวัดแมฮองสอน นาน นครพนม ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี (อําเภอ

ทองผาภูมิ) สระแกว (อําเภออรัญประเทศ) ชลบุรี (พัทยา อําเภอเกาะสีชัง เทศบาลนครแหลมฉบัง 

อําเภอสัตหีบ) ระยอง เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 

 เดือนกรกฎาคม 2560 บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดเดือน 

เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

ตลอดเดือน โดยมีกําลังแรงในชวงกลางและปลายเดือน ซึ่งเปนชวงเดียวกับที่พายุหมุนเขตรอนบริเวณ

ทะเลจีนใตตอนบนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยจํานวน 2 ลูก คือ พายุโซนรอน “ตาลัส” ที่เคลื่อนเขาสู

ประเทศไทย บรเิวณจังหวัดนานในชวงบายของวันที่ 17 และพายุโซนรอน “เซนิกา” ที่ออนกําลังลงเปน

พายุดีเปรสชันกอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 26 อีกทั้งมีหยอมความ 

กดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเปนระยะ ๆ สงผลใหปริมาณฝนรวมตลอดเดือน 

ในพื้นที่สวนใหญของประเทศมีคาระหวาง 150 - 400 มิลลิเมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา 

พื้นที่ที่มีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ยสวนใหญอยูบริเวณดานตะวันตกของภาคเหนือ และภาคใตตอนลาง 

โดยบรเิวณอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝนรวมนอยที่สุด อีกทั้งต่ํากวาคาเฉลี่ยมากที่สุดใน
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เดือนนี้วัดได 22.8 มิลลิเมตร (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 77.2) สวนบริเวณที่มีปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วัดได 796.6 มิลลิเมตร (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 195.7) สําหรับ

ปริมาณฝนรวมมากที่สุดของประเทศเดือนนี้วัดได 995.7 มิลลิเมตร ที่อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

(สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 8.6) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา ในเดือนนี้พื้นที่สวนใหญของประเทศมีสภาวะฝนอยูใน

เกณฑปกติ (GMI มีคาระหวาง 41 - 60) ถึงความชื้นสูงกวาปกติ (GMI มีคาระหวาง 61 - 90) และมีหลายพื้นที่

มีสภาวะฝนอยูในเกณฑความชื้นเกินความตองการ (GMI มีคาระหวาง 91 - 100) ไดแก บางพื้นที่ของ

จังหวัดเชียงราย ลําปาง แพร เพชรบูรณ กําแพงเพชร หนองคาย เลย อุดรธานี สกลนคร ขอนแกน 

มุกดาหาร มหาสารคาม รอยเอ็ด อุบลราชธานี นครราชสีมา นครสวรรค ชัยนาท ลพบุรี ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรชีลบุรี และนราธิวาส สําหรับพื้นที่คอนขางแลง (GMI มีคาระหวาง 30 - 40) ถึงแลงจัด (GMI 

มีคาระหวาง 0 - 20) จากเดือนที่แลวไดลดบริเวณลง คงมีเพียงบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ยังคงแลงจัดตอเนื่องจากเดือนกอน และมีบางพื้นที่ของ

ภาคเหนือบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ และภาคใตบริเวณอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต และ

อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่แลงถึงแลงจัดในเดือนนี้ (GMI มีคาระหวาง 21 - 30) นอกจากนี้ มีพ้ืนที่ที่

คอนขางแลงเกิดข้ึนในเดือนนี้บรเิวณจังหวัดตาก ราชบุรี และสระแกว 

 เดือนสิงหาคม 2560 มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย

ตลอดเดือน โดยมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ ประกอบกับมีร องมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง 

ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางชวง นอกจากนี้ ในชวงปลายเดือนมีพายุหมุน 

เขตรอนเคลื่อนผานทะเลจีนใตตอนบนขึ้นสูฝงบริเวณประเทศจีนตอนใตแลวเคลื่อนเขามาสลายตัวใกล

กับประเทศไทย จํานวน 2 ลูก คือ ไตฝุน “ฮาโตะ” ที่เคลื่อนเขามาสลายตัวใกลกับบริเวณตอนบนของ

ประเทศลาวและเวียดนาม และพายุโซนรอน “ปาขา” ที่เคลื่อนเขามาสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต 

สงผลใหพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีฝนตกตอเนื่องเกือบตลอดเดือน และมีปริมาณฝนรวมตลอดเดือน 

สูงกวาคาปกติในเกือบทุกภาค สําหรับปริมาณฝนรวมตลอดเดือนในประเทศไทยสวนใหญอยูในชวง 200 - 300 

มิลลิเมตร ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา พื้นที่ที่มีฝนต่ํากวาคาเฉลี่ยอยูบริเวณทางดานตะวันออก

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตอนลางของภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน สวนบริเวณที่มี

ปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ยสวนใหญอยูทางตอนกลางของประเทศครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 

ตอเนื่องภาคกลาง ทางตอนบนของภาคตะวันออก รวมถึงดานตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคใตตอนลาง สําหรับปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนนี้วัดได 808.4 มิลลิเมตร ที่อําเภอคลองใหญ 

จังหวัดตราด (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 22) สวนปริมาณฝนนอยที่สุดวัดได 42.8 มิลลิเมตร ที่อําเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 59) 
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 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา ในเดือนนี้พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยตอนบนและ

ภาคใตตอนลาง สภาวะฝนอยูในเกณฑปกติถึงมีความชื้นสูงกวาปกติ (GMI มีคาระหวาง 41 - 90) โดยมี

บางพื้นที่ที่มีความชื้นเกินความตองการ (GMI มีคาระหวาง 91 - 100) ไดแก อําเภอศรีสําโรง จังหวัด

สุโขทัย อําเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง และอําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอสนามชัย เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนราธวิาส จังหวัดยะลา และอําเภอ

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สําหรับพื้นที่แลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0 - 20) ในเดือนกอนไดคลี่คลายแลว 

อยางไรก็ตาม ในเดือนนี้มีพื้นที่แลงจัดเกิดขึ้นบรเิวณอําเภอเมือง จังหวัดนาน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่คอนขางแลง 

ถึงแลง (GMI มีคาระหวาง 21 - 40) อยูบริเวณอําเภอเมืองและอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดนครพนม กกษ.รอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด และ กกษ.หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 เดือนกันยายน 2560 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีการกระจายของฝนไมคอย

สม่ําเสมอ โดยมีฝนตกหนาแนนเปนระยะ ๆ จากอิทธิพลของรองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือตอนบน 

ประเทศเมียนมาและลาวตอนบน ในชวงตนเดือนและเลื่อนลงมาพาดบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงปลายเดือน โดยเฉพาะในชวงวันที่ 14 – 17 เกือบทุกภาคของ

ประเทศไทยมีฝนมากกวารอยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ สวนมากบริเวณ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลของไตฝุน “ทกซูรี” ที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยบริเวณ

จังหวัดบึงกาฬ ในชวงค่ําของวันที่ 15 ขณะมีกําลังแรงเปนพายุโซนรอน พายุลูกนี้ไดเคลื่อนตัวผาน 

ประเทศลาวแลวออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันและเคลื่อนเขาสูประเทศไทยอีกครั้งบริเวณจังหวัดนาน

ในชวงเชาของวันตอมา จากนั้นไดเคลื่อนตัวผานภาคเหนือตอนบน แลวออนกําลังเปนหยอมความ 

กดอากาศต่ํากําลังแรง กอนเคลื่อนเขาปกคลุมชายฝงประเทศเมียนมาและอาวเบงกอลตอนบน ในวันที่ 17 

สําหรับภาคใตตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีลงไปมีการกระจายของฝนคอนขางสม่ําเสมอ โดยฝนตกหนาแนน 

เกือบตลอดเดือน โดยเฉพาะทางฝงตะวันตกของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเล

อันดามัน ภาคใต และอาวไทย มีกําลังแรงในชวงกลางและปลายเดือน สําหรับปริมาณฝนรวมตลอดเดือนใน

ประเทศไทยสวนใหญอยูในชวง 150 - 300 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา บางพ้ืนที่

ของภาคเหนือ และพื้นที่สวนใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และ

ภาคใตตอนบน มีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ย โดยเฉพาะบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดเลย ขอนแกน 

นครราชสีมา สุพรรณบุรี ลพบุรี สระแกว และชลบุรี มีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 

สวนบริเวณอ่ืน ๆ มีปรมิาณฝนใกลเคียงถึงสูงกวาคาเฉลี่ย โดยเฉพาะบริเวณภาคใตตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานี 

ลงไป มีปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ยมากกวารอยละ 20 สําหรับปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนนี้วัดได 849.0 
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มิลลิเมตร ที่อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 36.9) สวนปริมาณฝนนอยที่สุดวัดได 

48.2 มิลลิเมตร ที่อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 78.1) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา ในเดอืนนี้พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยตอนบนรวมถึง

ภาคใตตอนลางตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีลงไป มีสภาวะฝนอยูในเกณฑปกติถึงมีความชื้นสูงกวาปกติ 

(GMI มีคาระหวาง 41 - 90) โดยมีบางพื้นที่ที่มีความชืน้เกินความตองการ (GMI มีคาระหวาง 91 - 100) 

ไดแก อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา 

จังหวัดนราธิวาส อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล สําหรับพื้นที่แลงจัด (GMI มีคาระหวาง 

0 - 20) ในเดือนกอนไดคลี่คลายลงในบางพื้นที่ โดยยังคงมีพื้นที่แลงจัดตอเนื่องจากเดือนที่แลวบริเวณ

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

และอําเภอสวี จังหวัดชุมพร อีกทั้งมีพื้นที่แลงจัดเกิดขึ้นในเดือนนี้บริเวณอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

บางพื้นที่ของอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และบางพื้นที่ของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สวนพื้นที่คอนขางแลงถึงแลง (GMI มีคาระหวาง 21 - 40) ไดขยายบริเวณเพิ่มขึ้นในพื้นที่อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว อําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยยังคงมีพื้นที่แลงตอเนื่องจากเดือนที่แลวในพื้นที่อําเภอเมือง 

จังหวัดนาน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
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3) สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา (ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา กรมชลประทาน ณ วันที่ 

1 พฤศจิกายน 2560) 

สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ําในอางฯ 

ทั้งหมด 64,227 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 84.6 ของความจุอางฯ ขนาดใหญและขนาดกลาง

ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีปริมาตร 52,657 ลานลูกบาศกเมตร หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.0 สําหรับ

ปริมาตรน้ําที่สามารถใชการได 40,356 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 62.8 ของปริมาตรน้ําในอางฯ 

ทั้งหมด และสามารถรับน้ําไดอีก 12,197 ลานลูกบาศกเมตร 

เมื่อพิจารณาถึงปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางทั้งประเทศ โดยแยก

เปนรายภาค มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 21,506 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 83.6 

ของความจุอางฯ ในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีปริมาตร 16,666 ลานลูกบาศกเมตร หรือ 

เพิ่มข้ึนรอยละ 29.0 ปริมาตรน้ําใชการได 14,688 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําไดอีก 4,425 

ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก ภูมิพล มีปริมาตรน้ํา 10,564 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 

78.5) สิริกิติ์ มีปริมาตรน้ํา 8,389 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 88.2) และแควนอยบํารุงแดน มีปริมาตรน้ํา 

970 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 103.3) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 9,995 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน

รอยละ 96.4 ของความจุอางฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มข้ึนจากป 2559 ที่มีปริมาตร 7,659 

ลานลูกบาศกเมตร หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 30.5 ปริมาตรน้ําใชการได 8,195 ลานลูกบาศกเมตร และ

สามารถรับน้ําไดอีก 821 ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก อุบลรัตน มีปริมาตรน้ํา 2,878 

ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 118.4) ลําปาว มีปริมาตรน้ํา 1,848 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 93.3) 

สิรินธร มีปริมาตรน้ํา 1,649 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 83.9) 

ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 1,756 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 101.6 

ของความจุอางฯ ในภาคกลาง เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีปริมาตร 1,481 ลานลูกบาศกเมตร หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 18.6 ปริมาตรน้ําใชการได 1,674 ลานลูกบาศกเมตร สามารถรับน้ําไดอีก 26 ลานลูกบาศกเมตร 

โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก ปาสักชลสิทธิ์ มีปริมาตรน้ํา 960 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 100.0) 

ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 22,688 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 84.9 

ของความจุอางฯ ในภาคตะวันตก เพ่ิมขึ้นจากป 2559 ที่มีปริมาตร 19,269 ลานลูกบาศกเมตร หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 17.7 ปริมาตรน้ําใชการได 9,402 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําไดอีก 4,049 

ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก ศรีนครินทร มีปริมาตรน้ํา 15,515 ลานลูกบาศกเมตร 

(รอยละ 87.4) วชิราลงกรณ มีปรมิาตรน้ํา 7,054 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 79.6) 
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ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 2,189 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 88.4 

ของความจุอางฯ ในภาคตะวันออก เพิ่มข้ึนจากป 2559 ที่มีปริมาตร 1,624 ลานลูกบาศกเมตร หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 34.8 ปริมาตรน้ําใชการได 2,040 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําไดอีก 287 

ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก คลองสียัด มีปริมาตรน้ํา 306 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 

72.9) 

ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 6,093 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 68.8 ของ

ความจุอางฯ ในภาคใต เพิ่มข้ึนจากป 2559 ที่มีปริมาตร 5,957 ลานลูกบาศกเมตร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

2.3 ปริมาตรน้ําใชการได 4,358 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําไดอีก 2,769 ลานลูกบาศกเมตร 

โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก รัชชประภา มีปริมาตรน้ํา 4,358 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 77.3) บางลาง 

มีปริมาตรน้ํา 682 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 46.9) และแกงกระจาน มีปริมาตรน้ํา 407 ลานลูกบาศกเมตร 

(รอยละ 57.3) 

3.2 ผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2560 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการตามแผนการพัฒนาการเกษตรและแนวนโยบาย

ของรัฐบาล โดยเนนเกษตรกรเปนศูนยกลาง และใหความสําคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ

ดวยความโปรงใส เพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชนสูงสุด มีการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 

 1) การดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน 

1.1) การชวยเหลือเกษตรกร ไดแก การแกปญหาอุทกภัย โดยการชวยเหลือเยียวยา

เกษตรกรครัวเรือนละ 3,000 บาท การชวยเหลือเกษตรกรที่เสียหายสิ้นเชิง การชวยเหลือฟนฟูผูปลูกยาง 

การเสริมสรางฟนฟูดานพืช ปศุสัตว ประมง และดานภาระหนี้สิน/สินเชื่อใหม การเสริมสรางฟนฟูดาน

ระบบชลประทาน/โครงสรางพ้ืนฐาน และมาตรการอื่นๆ การแกไขปญหาภัยแลง โดยการสงเสริมความรู

เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลง การปรับปรุงขอมูลพื้นที่แลงซ้ําซาก การเฝาระวังเตือนภัย การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชน้ํา เชน การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง และการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเปนพื้นที่ 

เลี้ยงสัตว การฟนฟูพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย และการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง 

และการชวยเหลือเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (ยางพารา) โดยการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก

สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนายางพาราทั้งระบบ การควบคุม

ปรมิาณการผลิต การจัดการตลาดยางพาราครบวงจร การจัดตั้งตลาดน้ํายางสดระดับทองถิ่น การสนับสนุน

สินเชื่อเกษตรกรรายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และการสงเสรมิการใชในหนวยงานภาครัฐ 

1.2) การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) ไดแก การออกใบรับรอง 

การจับสัตวน้ําและโรงงานแปรรปูสินคาสัตวน้ํา ตรวจเฝาระวังการทําประมงในทะเล สํารวจและรวบรวม

ขอมูลสภาวะทรัพยากรและการทําประมงเพ่ือใชประกอบการประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) การเขารวม
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ภาคีความตกลงมหาสมุทรอินเดียตอนใต (SIOFA) และ UN Fish Stock (UNFSA) จัดทําระบบตรวจสอบ

ยอนกลับตลอดสายการผลิต จัดทําอัตลักษณเรอื แกไข พ.ร.ก. ประมง จัดตั้งศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก 

(PIPO) และจุดตรวจเรือประมงสวนหนา รวมถึงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

1.3) การปรับระบบบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียน โดยสหกรณและศูนยรวบรวม

น้ํานมดิบที่สงน้ํานมเขาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตองผานมาตรฐาน GMP และกําหนด

แผนพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบใหมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง มีคณะทํางานระดับพื้นที่กํากับดูแล

กระบวนการขนสงนมโรงเรยีน และการเก็บรกัษานมโรงเรียนอยางมีคุณภาพ 

 2) การปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

2.1) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก. 882 

ศูนย) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ใหพรอมปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกระดับการพัฒนา

เปนศูนยเรียนรูตนแบบ ขยายผลสรางเครือขายในระดับตําบล และเปนศูนยบูรณาการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน โดยจัดทําฐานการเรียนรูดานดินและดานปศุสัตว จัดทําแปลงศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตพืช อบรมเกษตรกรผูนํา สรางครูบัญชีประจําศูนย ใหความรูเรื่องการผลิตขาว

ปลอดภัย จัดตั้งเครือขาย ศพก. จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อ

เริ่มตนฤดูกาลใหม รวมทั้งประเมินศักยภาพและวางแผนพัฒนา ศพก. 

2.2) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอย

รวมกลุมเพื่อบริหารจัดการรวมกันทั้งดานการผลิต การถายทอดเทคโนโลยีและการตลาด โดยมีผูจัดการแปลง

ทําหนาที่บริหารจัดการ มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานรายแปลง จัดทําแผนการผลิตรายครัวเรือน มีการ

รวมกลุมเปนสหกรณ/วิสาหกิจชุมชน ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิต เตือนภัยการผลิตพืช 

จัดทําแปลงตนแบบ/แปลงสาธิตการใชเครื่องจักรกล ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรและกระจายสูพื้นที่แปลงใหญ

เชื่อมโยงเครือขายการตลาดและจัดทําแผนการตลาด ตรวจรานคาปจจัยการผลิต พัฒนาครูบัญชีประจําแปลง 

รับรองมาตรฐานสินคาเกษตร ตรวจประเมินฟารมเพื่อยกระดับฟารมมาตรฐาน GAP การรวมกลุม/

จัดตั้งสหกรณผลิตปลาน้ําจืดพันธุดี อบรมการผลิตไหม อุตสาหกรรมและไหมหัตถกรรม การผลิตหมอนผลสด 

และจัดตั้งธนาคารปจจัยการผลิตเสนไหม 

2.3) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by 

Agri - Map) เปนการจัดทําฐานขอมูลสภาพการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการกําหนดเขต 

การใชที่ดิน โดยสํารวจและวิเคราะหทางเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ สํารวจและจัดทําเขต

การใชที่ดินสําหรบัพืชเศรษฐกิจ สํารวจและจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดิน ศึกษาและจัดทําแผนการจัดการ

พื้นที่การผลิตสินคาเกษตรระดับเขต จังหวัด และอําเภอ จัดตั้งกลุมเกษตรกรตนแบบและแปลงตนแบบ

การปรับเปลี่ยนการผลิต จัดทําทะเบียนสมาชิกและบันทึกขอมูลในระบบ Big Farm เพิ่มประสิทธิภาพ
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การผลิตและการบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนา Agri – Map Mobile หรือระบบแผนที่

เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกบนสมารทโฟน 

2.4) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดยกํากับ ดูแล มาตรฐาน

สินคาเกษตร การพัฒนาเจาหนาที่เปนที่ปรึกษาและเปนวิทยากรถายทอดความรูตามระบบ GAP พืช 

สูเกษตรกรที่เปน GAP อาสา การตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสินคาชนิดตาง ๆ ไดแก การตรวจ

ประเมินฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและโรงงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา การตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคา 

ปศุสัตวตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด การตรวจรับรองแหลงผลิตพืชในระบบ GAP การตรวจรับรอง

ปจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑเกษตรตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร และการตรวจรับรอง

มาตรฐานผาไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน 

2.5) โครงการเกษตรอินทรีย กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทํายุทธศาสตร 

การพัฒนาเกษตรอินทรยีแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรียใหเห็นผล

อยางเปนรูปธรรม อาทิ การสงเสริมการใชสารอินทรีย พัฒนาและรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิต 

ทางการเกษตร (Q) จัดตั้งศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย พัฒนาชุมชนตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย จัดทําเขต

เกษตรอินทรีย (Organic Zoning) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรียในแปลงใหญ 

พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย สรางเครือขายการผลิตการตลาดเกษตร

อินทรีย อบรมการทําระบบควบคุมภายในแบบกลุม (ICS) ติดตามใหคําปรึกษาและตรวจประเมินแปลง

เบื้องตน ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรียฟารมปศุสัตว ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย 

สงเสรมิการผลิตหมอนสดอินทรีย และตรวจวิเคราะหสารตกคางและความอุดมสมบูรณของดิน 

2.6) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรนําหลักเกษตรทฤษฎีใหม 

มาปรบัใชในพื้นที่ของตนเองอยางเหมาะสม โดยการสงเสริมองคความรู สนับสนุนปจจัยการผลิต มีการ

ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม 

รวมกับภาคเอกชนจัดหาตลาดเพื่อจําหนายผลผลิต ทําใหเกษตรกรไดทําการเกษตรแบบผสมผสานตาม

ศักยภาพของตนเองในพื้นที่ มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเคลื่อนยาย

แรงงานไปทํางานในเมืองลดลง ใชปจจัยการผลิตและแรงงานของตนเอง มีการวางแผนการผลิตและ

จัดทําบัญชีครัวเรือน สงผลใหครัวเรือนลดรายจายที่ไมจําเปน มีตนทุนการผลิตลดลงและสรางรายได

เพิ่มข้ึน 

2.7) โครงการธนาคารสินคาเกษตร มีการจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตร 7 ประเภท 

ไดแก ธนาคารปุยอินทรีย ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ธนาคารเมล็ดพันธุขาว

ชุมชน ธนาคารขาวสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารประมง และธนาคารหมอนไหม 

รวมทั้งสิ้น 377 แหง มีเกษตรกรไดรับประโยชน 87,838 ราย สามารถลดตนทุน/รายจายรวม 938.97

ลานบาท และเพิ่มรายได รวม 117.54 ลานบาท 
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2.8) โครงการยกระดับสหกรณใหเขมแข็ง มีการจัดระดับความเขมแข็งของสหกรณ

ตามระดับชั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณใหสอดคลองในแตละระดับชั้น โดยแบงสหกรณเปน 4 

ระดับชั้น ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีสหกรณชั้น 1 จํานวน 2,898 แหง สหกรณชั้น 2 จํานวน 

3,663 แหง สหกรณชั้น 3 จํานวน 581 แหง และสหกรณชั้น 4 จํานวน 751 แหง และสหกรณสามารถ

จัดทํางบการเงินได จํานวน 6,225 แหง 

2.9) โครงการแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร เปนการดําเนินการรวมกับ

กระทรวงพาณิชย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในการกําหนดอุปทานขาวและ

กําหนดพื้นที่เปาหมายสงเสรมิการปลูกขาวป 2560/61 โดยมีโครงการรองรับดานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตขาว ไดแก การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวไวใชเองในชุมชน ตรวจรานคาและโรงงานปจจัย

การผลิต การสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี การผลิตขาวแบบแปลงใหญ และการผลิต

ขาวอินทรีย และดานการสรางความสมดุลอุปสงคอุปทาน ไดแก การปลูกพืชหลากหลาย การปลูก 

พืชอาหารสัตวทดแทนนาขาว และการปลูกพืชปุยสด 

2.10) โครงการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 44 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไดดําเนินการตรวจสอบพื้นที่และนํามาดําเนินการ

จัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและจัดที่ดินตามระเบียบ ส.ป.ก. โดยในป 2560 ไดดําเนินการ

จัดที่ดินในพื้นที่เปาหมายระยะแรกแลวเสร็จ 9,538 ไร ใน 5 จังหวัด มีเกษตรกรผูไรที่ดินทํากินไดรับ

การอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินในรูปแบบสถาบันเกษตรกร (สหกรณ) แลวกวา 1,040 

ราย ผานการจัดตั้งสหกรณ 21,147 ไร  

2.11) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดแก การบริหารจัดการน้ําชลประทาน

โดยการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปรับปรุงงานชลประทาน กอสรางแหลงน้ําขนาดใหญ 

การจัดการน้ําทวม การปองกันบรรเทาภัยจากน้ํา การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

โดยการขุดสระเก็บน้ํา การพัฒนาแหลงน้ําชุมชน การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรกัษดินและน้าํ โดยการ

กอสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่และจัดทําระบบสงน้ําในไรนา เผยแพรความรูและนวัตกรรม

ดานการบริหารจัดการชลประทาน และการปฏิบัติการฝนหลวง สงผลใหในป 2560 มีพ้ืนที่ชลประทาน

เพิ่มข้ึน 0.777 ลานไร เพิ่มความจุเก็บกักน้ํา 439.23 ลานลูกบาศกเมตร 

2.12) โครงการ Smart Farmer/Young Smart Farmer เพื่อพัฒนาใหเกษตรกรมี

ศักยภาพทางดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและมีรายได

เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาเกษตรกรผูนําศูนยเครือขาย ศพก. สรางเครือขาย Smart Farmer ตนแบบ

ระดับจังหวัด พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer และสรางเครือขาย Young 

Smart Farmer จัดทําสื่อเผยแพรองคความรู และจัดพื้นที่จําหนายสินคาใหแกเกษตรกรรุนใหม 
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2.13) โครงการ Smart Officer มีแนวทางในการพัฒนา ไดแก การพัฒนาบุคลากร

ใหมีความเปนมืออาชีพ การสรางและพัฒนาบุคลากรในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การสรางและ

พัฒนาบุคลากรดานวิชาการและความเปนเลิศในดานการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร และการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3) การดําเนินงานตอเนื่องเพื่อความย่ังยืน 

3.1) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดแก การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การเผยแพรพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 การใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดตั้งศูนยตนแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่สูง การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมย่ังยืน และการ

สงเสริมและอนุรักษศิลปหัตถกรรมพื้นบานของไทย 

3.2) การสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก การอบรม

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เครื่องมือประมง และการแปรรูป สงเสริมอาชีพดานปศุสัตวและหมอนไหม พัฒนา

ศักยภาพการผลิตและแปรรูปยางพารา สนับสนุนอุปกรณการตลาดและปจจัยการผลิต พัฒนาผูนํา

ชุมชนและบุคลากรใหเขาใจหลักการและวิธีการสหกรณ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหเหมาะสมกับการปลูก

ปาลมน้ํามัน ฟนฟูนารางเพื่อผลิตขาว จัดตั้งหมูบานตนแบบการผลิตขาวพื้นเมือง และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตขาวในพื้นที่เหมาะสม เปนตน 

3.3) การชวยเหลือดานหนี้สินและที่ดินทํากินแกเกษตรกร โดยกองทุนหมุนเวียน

เพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน การจําหนายหนี้เปนศูนยในกองทุนหรือเงินทุนในสวนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ การชดเชยดอกเบี้ยใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรและสมาชิกกรณีประสบ 

ภัยธรรมชาติ และการจัดที่ดินทํากินใหเกษตรกร 

3.4) การเพิ่มศักยภาพตลาดสินคาเกษตร ไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และมีความรูเก่ียวกับ

การดาํเนินธุรกิจในระบบออนไลน โครงการตลาดสินคาเกษตรคุณภาพระดับพ้ืนที่ โครงการตลาดและ

ระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตรผลไม โครงการศูนยบริการดานการตลาดกลวยไม การเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายและศูนยกระจายสินคาสหกรณในระดับจังหวัด และโครงการ

ตลาดจตุจักรสะพานปลา 

3.5) การสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ไดแก การถายทอด

เทคโนโลยีดานเครื่องจักรกลการเกษตร ฝกอบรมชางเกษตรทองถ่ิน พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการ
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เครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน และถายทอดความรูดานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตแกเกษตรกร 

3.6) การสงเสริมการผลิตพันธุดี ไดแก การผลิตพันธุปศุสัตว พืชอาหารสัตว และ 

ขึ้นทะเบียนพันธุสัตว ผลิตหมอนและไขไหม อาทิ การผลิตกิ่งชําหมอน ดูแลแปลงหมอน และธนาคาร

เชื้อพันธุกรรมไหม ผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิต สงเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี รวมถึงการ

พัฒนาศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุ 

3.7) การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ไดแก การสงเสริมและ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับการรวมซื้อ-รวมขายของกลุมเกษตรกร โดยสนับสนุนเชื่อมโยง

เครอืขายธุรกิจของกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง การสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรดวยระบบ CPS 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจงานสหกรณ หลักการและ

วิธีการสหกรณ และเสริมสรางการมีสวนรวม 

3.8) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

เชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต (Fisheries Single 

Window) การพัฒนาดานสินคาเกษตรชายแดนใหมีศักยภาพในการตรวจสอบสินคาเกษตรนําเขา 

การพัฒนาหองปฏิบัติการดานตรวจพืชตามมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตร 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณในการนําพืชผลการเกษตรจากประเทศ

เพื่อนบานเขามาปรับปรุงคุณภาพจําหนายหรือสงออก สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนา

ศักยภาพผูนําสหกรณในการดําเนินธุรกิจการคาชายแดน และการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและ

การตลาดสหกรณ 

 4) การดําเนินงานอื่นๆ 

4.1) การบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณ จัดทํายุทธศาสตรเกษตรและ

สหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ใหสอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ป พ.ศ. 2560 การออกกฎหมายใหม 6 ฉบับ ปรับปรุงแกไข 13 ฉบับ การบังคับใชกฎหมาย การสราง

ความโปรงใสภายในองคกร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

สารสนเทศดานทรัพยากรที่ดินและดานการประชาสัมพันธ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการดวย

อิเล็กทรอนิกส โดยพัฒนาระบบความเชื่อมโยง Application กับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ และ

พัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง 

4.2) การเสริมสรางความสัมพันธกับตางประเทศ ไดแก การประชุมระดับรัฐมนตรี

เกษตรและปาไมอาเซียน ครั้งที่ 38 ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งไดหารือการรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
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ปศุสัตวและโรงเชือดสัตวปกเพื่อการสงออก การลงนามแถลงการณรวมในการตอตานการทําประมง 

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมระหวางไทยและญี่ปุน การประชุมรัฐมนตรีเกษตร 

อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งไดเห็นชอบยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมหวงโซ

คุณคาทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และแผนปฏิบัติ

การเสียมราฐ การจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งที่ 39 และการประชุม

รัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม กับรัฐมนตรีจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต ครั้งที่ 17 ณ จังหวัด

เชียงใหม รวมทั้งการหารือระดับทวิภาคีประเทศเวียดนาม กัมพูชา บรูไน และจีน เพื่อผลักดันความ

รวมมือในการขยายมูลคาทางการเกษตร การเปดตลาดสินคาเกษตรใหม และการสงเสริมความรวมมือ

ในการแกไขปญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย 

4.3) การสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร ประกอบดวย การวิจัย

เพื่อแกไขปญหาของชุมชนบนพื้นที่สูง อาทิ ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความ

หลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง การวิจัยและพัฒนาดานพืช การผลักดันนวัตกรรม/ผลงานวิจัยสูการ

ใชประโยชน การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต การวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืดและสัตวน้ําชายฝง การวิจัยดานปศุสัตวและดานหมอนไหม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนา

ขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร 

4.4) การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตร เพื่อรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดแก การพัฒนา

ตนแบบการผลิตกาซชีวภาพ การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ การสนับสนุนการเขาถึง

แหลงทุน การพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากิน การปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินการปรับปรงุ

คุณภาพดิน การฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ การรองรับ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการสงเสรมิการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เปนตน 

3.3 เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

 1) ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรและดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได ในชวงเดือนมกราคม - ตุลาคม 

2560 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรเฉลี่ยอยูที่ระดับ 112.7 สูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ 102.7 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 ขณะที่ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูที่ระดับ 138.9 ลดลง

จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 141.1 หรือลดลงรอยละ 1.6 
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ที่มา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 2) ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได ในชวงเดือน

มกราคม - ตุลาคม 2560 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลเฉลี่ยอยูที่ระดับ 107.7 เพิ่มขึ้นรอยละ 11.4 จากชวง

เดียวกันของป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 96.7 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูที่ระดับ 

142.5 ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งอยูที่รอยละ 143.2 หรือลดลงรอยละ 0.5 
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ที่มา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 3) ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตวและดัชนีราคาหมวดปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ในชวง

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตวเฉลี่ยอยูที่ระดับ 143.4 เพิ่มข้ึนรอยละ 4.9 

จากชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 136.7 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดปศุสัตวที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย

อยูทีร่ะดับ 122.7 ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูที่รอยละ 131.4 หรือลดลงรอยละ 6.7 
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ที่มา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 4) ดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได ในชวงเดือน

มกราคม - ตุลาคม 2560 ดัชนีผลผลิตหมวดประมงเฉลี่ยอยูที่ระดับ 77.7 เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.7 จากชวง

เดยีวกันของป 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 70.8 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูที่ระดับ 

152.8 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 147.4 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.7 
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ที่มา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 5) การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 

 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยไปตลาดโลก ในชวงเดือนมกราคม 

ถึงตุลาคม 2560 อยูที่ 1,119,358.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ 

994,695.66 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.5 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ป 2559 

โดยเฉพาะตลาดหลักในการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย ไดแก อาเซียน 9 จีน ญี่ปุน 

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สงผลใหมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑไปยังตลาดสงออก

ดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.4  21.5  7.4  2.1 และ 2.6 ตามลําดับ สําหรับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 

ที่สําคัญที่มีมูลคาสงออกเพ่ิมข้ึน ไดแก ขาวรวม น้ําตาลและผลิตภัณฑ ยางพารา น้ํามันปาลม ผลไมและ

ผลิตภัณฑ ผักและผลิตภัณฑ เนื้อไกและผลิตภัณฑ นมและผลิตภัณฑ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ กุงและ
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ผลิตภัณฑ สวนสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่มีมูลคาสงออกลดลง ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง

และผลิตภัณฑ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ 

ตารางที่ 4 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยไปยังตลาดทีส่ําคัญ 

ประเทศ 

มูลคาการสงออก 

(ลานบาท) การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
สินคาสงออกที่สําคัญ 

2559 

(ม.ค. – ต.ค.) 

2560 

(ม.ค. – ต.ค.) 

โลก 994,695.66 1,119,358.16 12.53 ยางพารา ขาวและผลิตภัณฑ ผลไมและ

ผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ น้ําตาล

และผลิตภัณฑ เนื้อไกและผลิตภัณฑ 

กุงและผลิตภัณฑ 

อาเซียน 

(9 ประเทศ) 

243,382.24 276,082.51 13.44 น้ําตาลและผลติภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑ 

ยางพารา ขาวและผลิตภัณฑ 

จีน 161,587.22 196,256.03 21.46 ยางพารา มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ 

ผลไมและผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ 

น้ําตาลและผลติภัณฑ  

ญี่ปุน 132,209.79 141,926.97 7.35 เนื้อไกและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ 

ยางพารา กุงและผลิตภัณฑ  

ผักและผลิตภัณฑ  

สหรฐัอเมริกา 109,319.48 111,627.73 2.11 กุงและผลิตภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑ 

ปลาและผลติภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ 

ยางพารา 

สหภาพยุโรป 

(27 ประเทศ) 

97,155.34 99,644.37 2.56 เนื้อไกและผลิตภัณฑ ยางพารา ผลไม

และผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ  

ปลาและผลติภัณฑ 

อื่น ๆ 251,041.59 293,820.56 17.04 ยางพารา ขาวและผลิตภัณฑ ผลไมและ

ผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ 

น้ําตาลและผลติภัณฑ  

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร 

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

40.05, 44.03, 50.01 - 50.03, 52.01 
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2560 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2560 ขยายตัวรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับป 2559 โดยทุกสาขา

การผลิต ไดแก สาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัว

เพิ่มข้ึน 

ปจจัยบวก 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหป 2560 เปนปแหงการยกระดับมาตรฐานการเกษตร

สูความยั่งยืน (Changing Towards Smart Agriculture) โดยเนนการบูรณาการงานใน 13 นโยบายหลัก 

ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม ธนาคารสินคาเกษตร การยกระดับสหกรณใหเขมแข็ง แผนการผลิต

และการตลาดขาวครบวงจร การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย การบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา การพัฒนา Smart Farmer/Young Smart Farmer และการพัฒนา Smart Officer 

เพื่อสรางแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอยางตอเนื่อง ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช ซึ่งชวยลดตนทุนการผลิต ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

 สภาพอากาศและปริมาณน้ําเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตรมากกวาป 2559 โดย

ปริมาณน้ําใชการไดในอางเก็บน้ําที่สําคัญมีเพียงพอตอการผลิตสินคาเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะการผลิต 

ขาวนาปรังในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาแถบภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบนที่เพิ่มขึ้นอยางมาก

ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยในหลายพื้นที่ของประเทศ สงผลดีตอการเจริญเติบโตของพืชไร

และการติดดอกออกผลของผลไมหลายชนิด ทําใหผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน 

 เศรษฐกิจของประเทศคูคาปรับตัวขึ้น อาทิ อาเซียน 9 ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยุโรป สงผลใหการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ปจจัยลบ 

 เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 หลายจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต อาทิ นครศรีธรรมราช 

สุราษฎรธานี และพัทลุง ซึ่งเปนแหลงผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน และกุงขาวแวนนาไมที่สําคัญของประเทศ 

ประสบปญหาน้ําทวมอยางรนุแรง ทําใหผลผลิตยางพารา และกุงขาวแวนนาไม ในไตรมาสแรกของป 2560 

มีแนวโนมลดลง 

 ชวงปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคม 2560 และชวงเดือนกันยายน 2560 

หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ และกาฬสินธุ ซึ่งเปนแหลงผลิต

ขาวเหนียวนาปที่สําคัญ ไดรบัอิทธิพลจากพายุเซนิกาและทกซูรี สงผลใหมีฝนตกหนักตอเนื่อง กอใหเกิด
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ปญหาน้ําทวมที่มีความรุนแรงคอนขางมาก ทําใหผลผลิตขาวนาปบางสวนที่จะออกสูตลาดในชวง 

ไตรมาส 4 ป 2560 ไดรับความเสียหาย 

 ชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม 2560 หลายพ้ืนที่ในภาคใตประสบปญหา

น้ําทวม เนื่องจากฝนตกหนักตอเนื่องหลายวันจากรองมรสุม กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก 

และน้ําทวมขังในพื้นที่ลุม โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎรธานี 

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปนแหลงผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน และการทําประมงที่สําคัญของ

ประเทศ ทําใหผลผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน และประมงบางสวนไดรับความเสียหาย 

สาขาพืช 

สาขาพืชในป 2560 ขยายตัวรอยละ 6.8 เม่ือเทียบกับป 2559 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก

ปริมาณน้ําใชการไดในอางเก็บน้ําที่สําคัญมีมากกวาป 2559 ทําใหเกษตรกรในหลายพื้นที่สามารถ

เพาะปลูกพืชฤดูแลงไดตามปกติ โดยเฉพาะขาวนาปรัง ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่สวนใหญของ

ประเทศเอ้ืออํานวยมากขึ้น ฤดูฝนมาตามปกติ ทําใหเกษตรกรไมตองเลื่อนการเพาะปลูกขาวนาปเหมือน

ในปที่ผานมา นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไดสงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่

เหมาะสม ชวยจัดหาแหลงน้ํา และสนับสนุนใหใชพันธุพืชที่ดี ทําใหเกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยนพื้นที่ไป

ปลูกพืชที่เหมาะสมมากข้ึน อยางไรก็ตาม การผลิตพืชบางสวนในปนี้ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

และสภาพอากาศที่แปรปรวน อาทิ ในชวงตนป ผลผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันทางภาคใตไดรับ

ผลกระทบจากน้ําทวมที่คอนขางรุนแรง และในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2560 พื้นที่

เพาะปลูกพืชทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางสวนไดรับความเสียหายจากปญหาน้ําทวม

ที่เกิดจากอิทธิพลของพายุเซินกาและพายุทกซูรี แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งปแลว ไมสงผลกระทบ

ตอการผลิตในสาขาพืชมากนัก  

สําหรบัพืชสําคัญที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน ไดแก ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน 

สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ลําไย ทุเรียน มังคดุ และเงาะ โดย ขาวนาปรัง มีผลผลิตเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําสวนใหญ มีมากกวาปที่ผานมา ทําใหมีน้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกและ

เจริญเตบิโตของตนขาว สงผลใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรังเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพื้นที่นา

ที่เคยปลอยวาง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโต

และไมกระทบแลงในชวงออกดอก แมวาพื้นที่เพาะปลูกบางสวนจะถูกปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงานที่

ใหผลตอบแทนดีกวา แตผลผลิตโดยรวมยังคงเพ่ิมขึ้น ออยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย

โซนนิ่ง (Zoning) ทีส่นับสนุนใหปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกขาวที่ไมเหมาะสมมาปลูกออยโรงงานทดแทน 

นอกจากนี้ โรงงานน้ําตาลยังไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกออยโรงงานเพ่ิมขึ้นดวย สับปะรดโรงงาน มีผลผลิต

เพิ่มข้ึน เนื่องจากราคาสับปะรดในชวงป 2558 – 2559 อยูในเกณฑดี จูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูก
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ในพื้นที่ที่ปลอยวาง รวมทั้งปลูกแซมในสวนยางพารา และปลูกใหมทดแทนมันสําปะหลัง ยางพารา มี

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากยางพาราที่ปลูกในป 2554 ทดแทนพ้ืนที่พืชไร ไมผล นาขาว และพื้นที่ตัดโคน

ตนยางที่มีอายุมาก เริ่มใหผลผลิต แมวาจํานวนวันกรีดยางในแหลงผลิตที่สําคัญทางภาคใตจะลดลงจาก

การที่ฝนตกตอเนื่อง แตผลผลิตโดยรวมยังคงเพ่ิมข้ึน ปาลมน้ํามัน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อที่ใหผล

เพิ่มขึ้นจากตนปาลมน้ํามันที่ปลูกใหมในป 2557 แทนพื้นที่วางเปลา นาขาว สวนเงาะ สวนลองกอง 

รวมทั้งปลูกทดแทนในสวนปาลมที่มีอายุมาก ประกอบกับปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอ ทําใหทะลายปาลมมี

น้ําหนักดี ลําไย มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตนลําไยที่ปลูกในป 2557 เริ่มใหผลผลิต ประกอบกับสภาพ

อากาศเอื้ออํานวยตอการออกดอกและติดผล ทุเรียน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนทุเรียนที่ปลูกใน 

ป 2555 เริ่มใหผลผลิต ประกอบกับมีปรมิาณน้ําฝนเพียงพอ ตนทุเรียนไดรับน้ําเต็มที่ และสภาพอากาศเย็น 

สงผลดีตอการออกดอกของทุเรียน อีกทั้งราคาทุเรียนที่อยูในเกณฑดี จูงใจใหเกษตรกรมีการบํารุงและ

ดูแลรักษาเพิ่มขึ้น มังคุด มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปที่ผานมาตนมังคุดใหผลผลิตนอย จึงมีระยะพัก

สะสมอาหารมากขึ้น ประกอบกับในชวงที่ตนมังคุดกําลังออกดอกมีสภาพอากาศเหมาะสม ทําใหมีการ

ออกดอกและติดผลมากขึ้น เงาะ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย ปริมาณน้ําฝน

เพียงพอ ทําใหตนเงาะสมบูรณ มกีารออกดอกและติดผลด ี

สําหรับผลผลิตพืชสําคัญที่ลดลง ไดแก ขาวนาป และ มันสําปะหลัง โดย ขาวนาป มีผลผลิต

ลดลง เนื่องจากในชวงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2560 หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาทิ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ และกาฬสินธุ รวมทั้งภาคกลาง อาทิ ชัยนาท อยุธยา และลพบุร ีไดรับ

อิทธิพลจากพายุเซินกาและพายุทกซูรี ทําใหมีฝนตกหนักตอเนื่อง กอใหเกิดปญหาน้ําทวมที่มีความรุนแรง

คอนขางมาก สงผลใหพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปบางสวนไดรับความเสียหาย มันสําปะหลัง มีผลผลิตลดลง 

เนื่องจากราคามันสําปะหลังปรบัตัวลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตชวงปลายป 2558 ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยน

พื้นที่ไปปลูกออยโรงงานและขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งใหผลตอบแทนที่ดีกวา นอกจากนี้ ยังขาดแคลน 

ทอนพันธุสําหรับการปลูกซอมในพื้นที่ที่ประสบปญหาภัยแลงในปที่ผานมาดวย 

ดานราคา สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 เพิ่มขึ้น ไดแก 

ขาว ออยโรงงาน ยางแผนดิบ ทุเรียน และมังคุด โดย ขาว มีราคาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลผลิตลดลง

จากอุทกภัยที่เกิดข้ึนในหลายจังหวัดซึ่งเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของประเทศ ทั้งในพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออยโรงงาน มีราคาเพิ่มข้ึนตามราคาน้ําตาล

ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตน้ําตาลทรายในตลาดโลกลดลง โดยเฉพาะในประเทศผูผลิต

สําคัญ เชน บราซิล อินเดีย และจีน ท่ีผลผลิตยังไมฟนตัวจากปญหาภัยแลง ยางแผนดิบ มีราคา

เพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการใชยางพาราของโลกเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนไปตามทิศทาง

ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น ทุเรียน มีราคาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลผลิตมีไมเพียงพอกับความตองการของ
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ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอยางตอเนื่อง มังคุด มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิต

มังคุดที่ออกมามีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด 

สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ลดลง ไดแก ขาวโพด

เลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาลมน้ํามัน ลําไย และเงาะ โดย ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มีราคาลดลง เนื่องจากมีการใชพืชอ่ืนที่มีราคาต่ํากวาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตวแทน

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ประกอบกับผลผลิตมีความชื้นสูง ทําใหขายไดในราคาต่ํา มันสําปะหลัง มีราคา

ลดลง เนื่องจากเปอรเซน็ตแปงในหัวมันลดลง ประกอบกับจีนซึ่งเปนผูนําเขารายใหญกดดันราคา

รับซื้อมันเสนและแปงมันจากไทย สับปะรดโรงงาน มีราคาลดลง เนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดเปน

จํานวนมาก ประกอบกับคุณภาพผลผลิตไมตรงกับความตองการของโรงงานแปรรูป ปาลมน้ํามัน 

มีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดเพ่ิมขึ้น ประกอบกับสตอกน้ํามันปาลมคงเหลือเปน

จํานวนมาก ลําไย มีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดมากขึ้นและมีขนาดคอนขางเล็ก 

ไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาด เงาะ มีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดพรอม

กันเปนจํานวนมาก 

ดานการสงออก ในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 สินคาพืชและผลิตภัณฑที่มีปริมาณ

และมูลคาสงออก เพิ่มข้ึน ไดแก ขาวรวม ยางพารา น้ํามันปาลม ลําไยและผลิตภัณฑ ทุเรียนและ

ผลิตภัณฑ และมังคุด โดย ขาวรวม มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการเรงสงมอบขาวขาว

ตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ใหกับหนวยงานของรัฐบาลจีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบังคลาเทศ 

รวมทั้งมีสวนแบงการตลาดขาวในฮองกงเพ่ิมข้ึน ประกอบกับราคาขาวของไทยใกลเคียงกับคูแขง ทําให

ไทยมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้น ยางพารา มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากจีนซึ่ง

เปนผูนําเขารายใหญของไทย มีความตองการใชในอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมตอเนื่องเพิ่มขึ้น 

น้ํามันปาลม มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากความตองการน้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอดีเซล

ของโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่ราคาน้ํามันปาลมของไทยปรับตัวลดลงใกลเคียงกับราคาในตลาดโลก 

รวมถึงการเรงระบายน้ํามันปาลมสูตลาดตางประเทศ เพื่อรักษาระดับราคาดุลยภาพภายในประเทศ 

ลําไยและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก เวียดนาม 

และอินโดนีเซีย มีความตองการบริโภคเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งจีนซึ่งเปนตลาดสงออกหลักยังคงมีความตองการ

อยางตอเนื่อง ทุเรียนและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากประเทศเวียดนาม จีน 

และฮองกง ซึ่งเปนตลาดสงออกสําคัญของไทยยังมีความตองการบริโภคอยางตอเนื่อง มังคุด มีปริมาณ

และมูลคาสงออกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประเทศคูคาหลักอยางเวียดนามและจีน มีความตองการบริโภคมาก

ขึ้น สินคาพืชที่มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง คือขาวโพดเลี้ยงสัตว เนื่องจากประเทศคูคาหลัก

อยางฟลิปปนส มีความตองการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวลดลง สินคาพืชที่มี
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ปริมาณสงออกลดลง แตมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น คือ น้ําตาลและผลิตภัณฑ เนื่องจากความตองการใช

น้ําตาลภายในประเทศขยายตัว ขณะที่ราคาน้ําตาลในตลาดโลกเพิ่มข้ึนจากผลผลิตน้ําตาลของโลกที่

ลดลง สงผลใหมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น สินคาพืชที่มีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้น แตมูลคาสงออกลดลง ไดแก 

มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ สับปะรดและผลิตภัณฑ เงาะและผลิตภัณฑ โดย มันสําปะหลังและ

ผลิตภัณฑ มีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากจีนซึ่งเปนผูนําเขารายใหญยังคงมีความตองการใช 

มันเสนและแปงมนัสําปะหลังจากไทย แตราคามันสําปะหลังที่ลดลงตอเนื่อง ทําใหมูลคาการสงออกลดลง 

สับปะรดและผลิตภัณฑ มีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดสงออกหลักอยางสหรัฐอเมริกาและ

เยอรมนียังมีความตองการบริโภคอยางตอเนื่อง แตผลผลิตภายในประเทศสวนใหญมีคุณภาพไมตรงกับ

ความตองการของตลาด ทําใหราคาและมูลคาสงออกลดลง เงาะและผลิตภัณฑ มีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากประเทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐอเมริกา เมียนมา และเวียดนาม มีความตองการบริโภคเงาะและ

ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง แตการที่ราคาขายในประเทศลดลง สงผลใหราคาและมูลคาการสงออกลดลงดวย 

สาขาปศุสัตว 

สาขาปศุสัตวในป 2560 ขยายตัวรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับป 2559 เนื่องจากการขยาย

ปริมาณการผลิตเพ่ือรองรับความตองการบริโภคของตลาดในประเทศและตางประเทศที่เพิ่มข้ึน 

ประกอบกับมีการจัดการฟารมที่ไดมาตรฐาน มีการเฝาระวังและควบคุมโรคระบาดที่ดี รวมทั้งสภาพ

อากาศที่เอื้ออํานวยใหสัตวเติบโตไดดีกวาปที่ผานมา ทําใหสินคาปศุสัตวที่สําคัญทั้งไกเนื้อ สุกร ไขไก 

โคเนื้อ และน้ํานมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สําหรับการผลิตไกเนื้อ มีการขยายการผลิตรองรับความตองการ

ของตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความตองการของตลาดสงออกทั้งตลาดญี่ปุน อาเซียน และเกาหลีใต ที่มี

การนําเขาเนื้อไกและผลิตภัณฑจากไทยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันความตองการบริโภคภายในประเทศยังคง

เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเนื้อไกที่ต่ํากวาเนื้อสัตวประเภทอ่ืน สวนการผลิตสุกรมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากราคาในชวงตนปอยูในเกณฑดี และความตองการบริโภคในประเทศที่มีอยางตอเนื่อง ทําให

เกษตรกรขยายการผลิต รวมทั้งมีการบริหารจัดการฟารมที่ดี สามารถปองกันและควบคุมโรคได แมจะพบ

โรคระบาดในบางพื้นที่ แตไมสงผลกระทบตอการผลิตโดยรวม นอกจากนี้ สภาพอากาศที่เอื้ออํานวย

มากกวาปที่ผานมา ทําใหสุกรเติบโตไดดีและมีผลผลิตออกสูตลาดมากขึ้น ดานการผลิตไขไก มีผลผลิต

ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนแมไกยืนกรงในระบบมีอยูมาก เกษตรกรมีการจัดการฟารมที่มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงสภาพอากาศที่เหมาะสม ทําใหแมไกใหไขไดดีกวาปที่ผานมา สําหรับการผลิต

โคเนื้อ มีการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศและประเทศเพื่อน

บาน สวนการผลิตน้ํานมดิบมีปริมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแมโครีดนมมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากแมโคสาวที่นําเขา

ทดแทน ประกอบกับเกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงและการบริหารจัดการฟารมที่ดี ทําใหอัตราการให

น้ํานมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพอยูในเกณฑดี 
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ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 สินคาปศุสัตวสวนใหญมีราคาลดลง 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 เนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดเพ่ิมขึ้นมาก สงผลใหราคาไกเนื้อ 

สุกร ไขไก และโคเนื้อ ลดลง ขณะที่น้ํานมดิบมีราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กนอย เนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพ

น้ํานมดิบตามมาตรการปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ํานมดิบหนาโรงงาน รวมทั้งการรักษาระดับผลผลิตให

เปนไปตามความตองการของตลาด 

ดานการสงออก ในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 การสงออกเนื้อไกและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

ทั้งในสวนของเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งและเนื้อไกปรุงแตง โดยเฉพาะการสงออกไปตลาดญี่ปุนและอาเซียน

ขยายตัวเพิ่มข้ึน รวมถึงการสงออกไปยังเกาหลีใตที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนมากภายหลังการอนุญาตใหนําเขา

เนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งจากไทยไดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ดานการสงออกเนื้อสุกรปรุงแตงไปยัง

ประเทศคูคาสําคัญ ไดแก ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร ลดลง เนื่องจากการขยายตลาดของผูผลิตรายใหญ 

ทําใหความตองการสินคาของไทยลดลง สําหรับการสงออกเนื้อสุกรสดแชเย็นแชแข็ง และการสงออก 

นมและผลิตภัณฑ ขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน สวนการสงออกสัตวมีชีวิตไปยังประเทศเพ่ือนบานลดลง

ทั้งสุกรและโคเนื้อ นอกจากนี้ การสงออกไขไกมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากการระบายผลผลิตในประเทศเพื่อ

แกปญหาราคาตกต่ํา 

สาขาประมง 

สาขาประมงในป 2560 ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับป 2559 โดยผลผลิตกุงทะเล

เพาะเลี้ยงออกสูตลาดมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมที่ดี ใชพันธุกุงที่ตานทานตอโรค 

ประกอบกับมีการปรับวิธีการเลี้ยงโดยนําเทคนิคใหม ๆ มาใช รวมทั้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเลี้ยงให

สั้นลง ทําใหผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณสัตวน้ําที่นําขึ้นทาเทียบเรือในภาคใตมีทิศทางลดลง

จากสภาพอากาศที่แปรปรวน สําหรับผลผลิตประมงน้ําจืด อาทิ ปลานิล ปลาดุก มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากมปีรมิาณน้ําเพียงพอตอการเลี้ยง ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เลี้ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สภาพอากาศ

ที่ไมรอนและแหงแลงจนเกินไป สงผลใหอุณหภูมิน้ํามีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา 

เกษตรกรจึงเพิ่มอัตราการปลอยลูกพันธุ และเพิ่มรอบการเลี้ยงมากขึ้น 

ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ราคากุงขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัวตอ

กิโลกรัมที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ยังมีอยางตอเนื่อง สําหรับราคาปลานิลขนาดกลางและราคาปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 – 4 ตัวตอกิโลกรัม 

ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยลดลง ซึ่งเปนการลดลงตามปรมิาณผลผลิตที่ออกสูตลาดเพิ่มข้ึน 

ดานการสงออก ในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 สินคาประมงที่ทั้งปริมาณและมูลคา

สงออกลดลง คือ ปลาและผลิตภัณฑ เนื่องจากประเทศญี่ปุนซึ่งเปนตลาดหลักลดการนําเขาจากไทย 

สําหรับปลาหมึกและผลิตภัณฑมีปริมาณสงออกลดลง แตมูลคาสงออกเพ่ิมข้ึน เปนผลจากประเทศคูคาหลัก 



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 33

 

 

33 

 
 

อาทิ ญี่ปุน อิตาลี เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา มีความตองการบริโภคเพิ่มขึ้น สวนกุงและผลิตภัณฑมี

ปริมาณและมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึน โดยเปนการเพิ่มขึ้นตามความตองการซื้อจากตลาดสําคัญ อาทิ 

ญี่ปุน จีน และเวียดนาม ที่มีอยางตอเนื่อง 

สาขาบริการทางการเกษตร 

สาขาบริการทางการเกษตรในป 2560 ขยายตัวรอยละ 4.7 เมื่อเทียบป 2559 โดยการจาง

บริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และการเก่ียวนวดขาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรังเพิ่มข้ึน 

จากปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ําสําคัญมีเพียงพอตอการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของตนขาว

ขณะที่เนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปเพิ่มข้ึนเชนกัน เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนเพียงพอ ทําใหสามารถปลูกขาวนาป

ไดสองรอบตามปกติ แมวาเนื้อที่เพาะปลูกขาวบางสวนในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 

ภาคกลางจะไดรับความเสียหายจากอุทกภัย แตการจางบริการทางการเกษตรในการผลิตขาวภาพรวม

ยังคงเพ่ิมข้ึน ในสวนของออยโรงงาน มีการใชบริการทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเชนกัน เนื่องจากสภาพอากาศ

เอ้ืออํานวย ประกอบกับราคาออยที่อยูในเกณฑดี และโรงงานน้ําตาลมีการสงเสริมการปลูกออยโรงงาน 

ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกออยเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา นอกจากนี้ ภาครัฐไดดําเนินนโยบาย

ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมหรือเปนวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเพ่ิมขึ้น ทั้งในดานการเตรยีมดินและการเก็บเก่ียวผลผลิต 

ทําใหมีการใชบริการทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

สาขาปาไม 

สาขาปาไมในป 2560 ขยายตัวรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับป 2559 โดยไมยางพารา ไมยูคาลิปตัส 

และรังนก มีผลผลิตเพิ่มข้ึน สําหรับไมยางพาราเพิ่มข้ึนจากการสงเสริมของการยางแหงประเทศไทย 

(กยท.) ในการตัดโคนพื้นที่สวนยางพาราเกาที่ใหผลผลิตไมคุมคา และปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดี

หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน รวมถึงความตองการไมทอนเพื่อนําไปแปรรูปในอุตสาหกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ดานไมยูคาลิปตัสเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเปนที่ตองการ

ของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ สามารถนําไปทําเปนชิ้นไมสับและแปรรูปผลิตกระดาษ 

รวมถึงผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ สําหรับผลผลิตรังนกนางแอน มีการสงออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 

เนื่องจากตลาดจีนหันมานําเขารังนกไทยอีกครั้งหลังจากที่ระงับการนําเขารังนกของทุกประเทศเมื่อ 5 ป

ที่ผานมา สวนการผลิตครั่ง มีแนวโนมดีขึ้นจากสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย 
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แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2561 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรในป 2561 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.0 – 4.0 

ซึ่งทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มข้ึน ไดแก สาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร 

และสาขาปาไม โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแก 

 การดําเนินนโยบายและมาตรการดานการเกษตรตาง ๆ  ที่เกิดประโยชนตอเกษตรกรอยางตอเนื่อง 

โดยขยายผลใหครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันดวยการลดตนทุน 

เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด 

 สภาพอากาศและปริมาณน้ํายังคงเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร 

 เศรษฐกิจโลกในป 2561 มีทิศทางดีข้ึนตอเนื่อง เปนผลดีตอการสงออกสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑของไทย 

สาขาพืช 

สาขาพืชในป 2561 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.5 – 4.5 เนื่องจากในชวงปลาย 

ป 2560 ปรมิาณน้ําใชการไดในอางเก็บน้ําหลัก ไดแก อางเก็บน้ําภูมิพล สิริกิติ์ แควนอยบํารุงแดน และ

ปาสักชลสิทธ์ิ เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 จึงคาดวาจะมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการ

เพาะปลูกพืชฤดูแลง ประกอบกับการคาดการณวาสภาพอากาศในป 2561 จะเปนปกติและเอ้ืออํานวย

ตอการเพาะปลูกพืช รวมถึงการดําเนินนโยบายและมาตรการดานการเกษตรตาง ๆ ของภาครัฐอยาง

ตอเนื่อง จะชวยสนับสนุนใหการผลิตสินคาพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสินคาพืชที่คาดวาจะมีปริมาณ

ผลผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา 

ปาลมน้ํามัน ลําไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ สําหรับสินคาพืชที่คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตลดลง ไดแก 

มันสําปะหลัง เนื่องจากราคามันสําปะหลังลดลงตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน 

และขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ใหผลตอบแทนดีกวา อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณตาง ๆ ที่จะ

สงผลกระทบตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศอยางใกลชิด เชน ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 

และการระบาดของศัตรูพืชตาง ๆ เปนตน เพื่อการปรับแผนการผลิตพืชอยางเหมาะสมตอไป 

ดานราคา สินคาพืชในป 2561 ที่คาดวาราคาจะอยูในเกณฑดี ไดแก ลําไย ทุเรียน มังคุด และ

เงาะ เนื่องจากความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศยังคงมีอยางตอเนื่อง ประกอบกับ

เกษตรกรมีความรูในการพัฒนาคุณภาพสินคาใหตรงกับตามความตองการของผูบริโภคมากขึ้น สําหรับ

สินคาพืชที่คาดวาราคาจะใกลเคียงกับป 2560 ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา และปาลมน้ํามัน 

ดานการสงออก สินคาพืชและผลิตภัณฑที่มีแนวโนมการสงออกดีขึ้น ไดแก ขาวรวม น้ํามันปาลม 

สับปะรดและผลิตภัณฑ ลําไยและผลิตภัณฑ ทุเรียนและผลิตภัณฑ และมังคุด เนื่องจากสินคามี 

คุณภาพดี และเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตาม อุปทานสินคาเกษตรใน
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ตลาดโลกที่มีอยูมาก ราคาน้ํามันดิบที่มีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของโลก จะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาพืชและผลิตภัณฑของไทยดวย 

สาขาปศุสัตว 

สาขาปศุสัตวในป 2561 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.3 – 2.3 โดยการผลิตสินคา 

ปศุสัตวทั้งไกเนื้อ สุกร ไขไก โคเนื้อ และน้ํานมดิบ มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรกรมีการขยาย 

การเลี้ยงเพื่อรองรบัความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศที่มากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา

ระบบการเลี้ยงและการบริหารจัดการฟารมใหไดมาตรฐานที่ดีข้ึน มีการดูแลเอาใจใสและควบคุมเฝาระวัง

โรคระบาดอยางตอเนื่อง สําหรับการผลิตไกเนื้อ ไขไก และสัตวปกอื่น ๆ คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนตาม

ความตองการบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ ดานผลผลิตสุกร คาดวาจะเพ่ิมขึ้นตามความตองการ

บริโภคภายในประเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาฟารมเลี้ยงและโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน และการจัดการ

ฟารมที่ถูกสุขอนามัย ทําใหอัตราการสูญเสียสุกรมีชีวิตในระหวางการเลี้ยงลดลง สวนปริมาณการผลิต 

โคเนื้อ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับความตองการบริโภค สําหรับ

การผลิตน้ํานมดิบมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีระบบการเลี้ยงและการบริหารจัดการฟารมที่ดี มีการ

ปรับการเลี้ยงเปนฟารมขนาดกลางและขนาดใหญ รวมทั้งการสงเสริมใหใชเทคโนโลยีในการพัฒนา

คุณภาพน้ํานมโค อยางไรก็ตาม ยังตองมีการติดตามสถานการณดานสภาพอากาศที่อาจมีความแปรปรวน 

การเกิดโรคระบาดในสัตว เชน โรคไขหวัดนก โรคปากและเทาเปอย รวมทั้งราคาน้ํามันและวัตถุดิบ

อาหารสัตวที่อาจสงผลกระทบตอการผลิตสินคาปศสุัตวได 

ดานราคา สินคาปศุสัตวในป 2561 คาดวาจะมีราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูในระดับใกลเคียง

กับป 2560 โดยราคาไกเนื้อ ไขไก และน้ํานมดิบ อาจปรับขึ้นเล็กนอย เนื่องจากการควบคุมระดับปริมาณ

ผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบใหไดตามกําหนด

มาตรฐานของการรับซื้อน้ํานมดิบ ขณะที่ราคาสุกรและโคเนื้ออาจลดลงเล็กนอยจากปริมาณผลผลิต 

ที่คาดวาจะเพิ่มข้ึน 

ดานการสงออก คาดวาการสงออกสินคาปศุสัตวในป 2561 จะขยายตัวไดดี เนื่องจากประเทศ 

คูคามีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาปศุสัตวของไทย ประกอบกับสถานการณการเกิดโรคไขหวัดนกใน

ตางประเทศในชวงที่ผานมา ทําใหหลายประเทศมีการกําจัดสัตวปกจํานวนมากและตองนําเขาเนื้อสัตวปก 

สงผลใหไทยมีโอกาสในการขยายตลาดสงออกเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑไดมากขึ้น สําหรับการสงออก

เนื้อไกและผลิตภัณฑมีแนวโนมขยายตัวไดดีในตลาดญี่ปุน สหภาพยุโรป อาเซียน และเกาหลีใต ดานการ

สงออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑอาจชะลอตัวลงตามความตองการของประเทศเพื่อนบานที่มีแนวโนมลดลง 

สําหรับการสงออกนมและผลิตภัณฑมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากความตองการของตลาดอาเซียนที่คาดวาจะยัง

มีอยูอยางตอเนื่อง 
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สาขาประมง 

สาขาประมงในป 2561 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 – 3.0 โดยผลผลิตกุงทะเล

เพาะเลี้ยงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป 2560 เนื่องจากเกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงและปรับเปลี่ยนการ

เลี้ยงใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ รวมทั้งมีการบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบไดดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ 

ยังเปนผลจากราคาที่จูงใจใหขยายพื้นที่การผลิตและปลอยลูกพันธุเพิ่มขึ้น สําหรับผลผลิตจากการทํา

ประมงทะเล คาดวาจะมีแนวโนมดีขึ้นจากการปรับตัวของผูประกอบการเรือประมง สวนผลผลิตประมง

น้ําจืด มีทิศทางเพ่ิมขึ้นจากการคาดการณวาปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําสําคัญมีมากกวาป 2560 ทําใหมี

ปริมาณน้ําเพียงพอตอการเลี้ยงปลาน้ําจืด นอกจากนี้ ยังมีปจจัยบวกจากการยกระดับมาตรฐานฟารม

เลี้ยงใหไดมาตรฐาน GAP และการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดมากขึ้น 

ดานราคา ราคากุงขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได คาดวายังอยูในเกณฑดี เนื่องจากความตองการ

ของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น สําหรับราคาปลานิลและราคาปลาดุกที่เกษตรกรขายได 

คาดวาจะอยูในระดับใกลเคียงกับป 2560 

ดานการสงออก คาดวาจะขยายตัวตามความตองการของประเทศผูนําเขาหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน และจีน อีกทั้งยังมีปจจัยบวกจากการที่ประเทศไทยไดรับการปรับสถานะเรื่องปญหาการคามนุษย

จากสหรัฐอเมริกาใหอยูในระดับ 2 ตองจับตามองเปนพิเศษ (Tier 2 Watch List) จากที่เคยอยูในระดับ 3 

(Tier 3) ที่เก่ียวของกับการคามนุษยอยางรายแรง สงผลดีตอความเชื่อมั่นของประเทศคูคาที่มีตอสินคา

ประมงของไทย 

สาขาบริการทางการเกษตร 

สาขาบริการทางการเกษตรในป 2561 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 – 3.0 

เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรังและขาวนาป มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศและปริมาณน้ําที่

เอื้ออํานวยตอการผลิตขาว ทําใหการจางบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และเก่ียวนวดขาว เพิ่มขึ้น 

ในสวนของออยโรงงาน คาดวาจะมีการใชบริการรถเก็บเก่ียวออยเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป 2560 เนื่องจาก

การขยายเนื้อที่ปลูกออยโรงงานในชวงป 2560 นอกจากนี้ ภาครัฐยังไดสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุม 

เพื่อใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งเริ่มมีการนําโดรน (Drone) 

หรือที่เรียกวา เกษตรอากาศยาน มาใชในการใหบริการทางการเกษตรมากขึ้น เชน การฉีดพนสารเคมี 

ฮอรโมน และอาหารเสริมใหกับพืช เปนตน 
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สาขาปาไม 

สาขาปาไมในป 2561 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.5 – 2.5 เนื่องจากไมยางพารา

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากเปาหมายการตัดโคนพ้ืนที่สวนยางพาราเกาและปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดี

หรือพืชเศรษฐกิจอื่น ซึ่งการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดกําหนดเปาหมายการตัดโคนพ้ืนที่ป 2561 

ไวที่ 400,000 ไร ดานไมยูคาลิปตสั คาดวาจะเพ่ิมขึ้นตามความตองการตลาดทั้งในและตางประเทศ เพ่ือ

ใชผลิตเปนไมทอน ไมแปรรูป และเปนวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมกระดาษและโรงงานไฟฟาชีวมวล 

นอกจากนี้ การเปดตลาดรังนกของจีนไดอีกครั้ง คาดวาจะทําใหการผลิตรังนกเพิ่มขึ้น สวนการผลิตครั่ง 

คาดวาจะมีทิศทางดีขึ้นเม่ือเทียบกับป 2560  

 

 

ตารางที่ 5 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 

               หนวย: รอยละ 

สาขา 2560 2561 

ภาคเกษตร 5.3 3.0 – 4.0 

  พืช 6.8 3.5 – 4.5 

  ปศุสัตว 2.0 1.3 - 2.3 

  ประมง 2.2 2.0 – 3.0 

  บริการทางการเกษตร 4.7 2.0 – 3.0 

  ปาไม 2.3 1.5 – 2.5 

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 6 ผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ (ปปฏิทิน) 

                       หนวย: ลานตัน 

สินคา 2559 2560*** 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ขาวนาป 25.49 23.71 -6.98 

ขาวนาปรัง 3.11 7.19 131.37 

ขาวโพดเลีย้งสัตว 4.33 4.47 3.36 

มันสําปะหลัง 31.62 30.34 -4.05 

ออยโรงงาน (รวมพันธุ) 90.57 104.82 15.74 

สับปะรดโรงงาน 2.01 2.17 7.94 

ยางพารา (ยางแผนดิบ) 4.34 4.51 3.74 

ปาลมน้ํามัน 11.42 13.51 18.33 

ลําไย (พันตัน) 757.18 1,019.73 34.68 

ทุเรียน (พันตนั) 517.96 616.12 18.95 

มังคุด (พันตัน) 187.37 217.14 15.89 

เงาะ (พันตัน) 195.18 252.21 29.22 

ไกเนื้อ (ลานตัว) 1,405.49 1,470.26 4.61 

สุกรมีชีวิต (ลานตัว) 18.87 19.25 2.03 

ไขไก (ลานฟอง) 13,280.30 14,037.23 5.70 

โคเนื้อ (ลานตัว) 0.92 0.96 5.00 

น้ํานมดิบ (ลานลิตร) 1.16 1.20 3.15 

ปลาดุก (พันตัน) 106.86 110.82 3.70 

ปลานิล* (พันตัน) 141.57 153.78 8.62 

กุงทะเลเพาะเลี้ยง* (พันตัน) 184.65 186.55 1.03 

สัตวน้ําที่ข้ึนทาเทียบเรือของภาคใต** 

(พันตัน) 

138.48 123.27 -10.99 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

        *  กรมประมง (ขอมูลปลานิล เดือนมกราคม – ตุลาคม สําหรับขอมูลกุงทะเลเพาะเลี้ยงตามใบอนุญาต 

 เคล่ือนยายสัตวน้ํา เดือนมกราคม – กันยายน) 

        ** ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลาในภาคใต (ขอมูลเดือนมกราคม – สิงหาคม) 

หมายเหตุ:  *** ขอมูลพยากรณ ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 
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ตารางที่ 7 ราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได 

                         หนวย: บาท/กิโลกรัม 

สินคา 
2559 2560 การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) ทั้งป ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย. 

ขาวเปลือกเจาความช้ืน 15% (บาท/ตัน) 7,545 7,609 7,830 2.90 

ขาวนาปหอมมะลิ (บาท/ตัน) 8,795 8,614 11,027 28.01 

ขาวโพดเลีย้งสัตวความชื้น 14.5% 7.01 7.03 6.07 -13.66 

หัวมันสําปะหลังสดคละ 1.59 1.60 1.47 -8.13 

ออยโรงงาน (บาท/ตัน) 801 766 969 26.50 

สับปะรดโรงงาน 10.18 10.38 5.14 -50.48 

ยางแผนดิบชั้น 3 48.81 46.64 57.66 23.63 

ผลปาลมน้ํามันทั้งทะลายมีน้ําหนัก >15 กก.  5.41 5.41 4.17 -22.92 

ลําไยเกรด A 33.24 33.04 22.17 -32.90 

ทุเรียนหมอนทองคละ 62.96 62.96 71.81 14.06 

มังคุดคละ 35.56 35.56 40.10 12.77 

เงาะโรงเรียนคละ 34.20 34.20 25.39 -25.76 

ไกรุนพันธุเนื้อ 37.34 37.52 37.36 -0.43 

สุกร น้ําหนัก 100 กก. ขึ้นไป 66.96 67.41 59.76 -11.35 

ไขไกสดคละ (บาท/รอยฟอง) 295 296 266 -10.14 

โคเนื้อขนาดกลางน้ําหนัก 350 – 450 กก.  

(บาท/ตัว) 

36,104 36,210 33,799 -6.66 

น้ํานมดิบ 18.02 18.01 18.09 0.44 

กุงขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 180 179 186 3.91 

ปลานิลขนาดกลาง 57.82 57.65 57.41 -0.42 

ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2 – 4 ตัว/กก. 48.00 47.97 46.22 -3.65 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 8 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลติภัณฑที่สําคัญ 

สินคา 

ปริมาณ (พันตัน) มูลคา (ลานบาท) 

ม.ค.-ต.ค. การ 

เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ม.ค.-ต.ค. การ 

เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
2559 2560 2559 2560 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ - - - 994,695.66 1,119,358.16 12.53 

ขาวรวม (ลานตัน) 7.72 8.99 16.33 121,569.53 134,352.66 10.52 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 435.06 294.50 -32.31 3,752.80 2,117.41 -43.58 

มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ  

(ลานตัน) 
7.66 7.83 2.23 64,397.87 58,074.54 -9.82 

น้ําตาลและผลิตภัณฑ (ลานตัน) 6.20 5.20 -16.10 82,516.82 86,642.95 5.00 

ยางพารา (ลานตัน) 2.66 2.67 0.35 132,357.27 181,290.25 36.97 

น้ํามันปาลม 102.56 218.46 113.01 3,938.53 6,524.46 65.66 

สับปะรดและผลิตภัณฑ 497.78 575.24 15.56 24,687.70 23,371.05 -5.33 

ลําไยและผลิตภัณฑ 377.56 701.65 85.84 13,670.98 24,752.53 81.06 

ทุเรยีนและผลติภัณฑ 413.18 476.80 15.40 19,210.18 22,818.77 18.78 

มังคดุ 137.94 203.29 47.37 4,092.70 7,372.07 80.13 

เงาะและผลิตภัณฑ 8.65 14.79 71.04 459.54 447.44 -2.63 

ผักและผลิตภัณฑ 413.58 463.04 11.96 20,739.52 24,367.35 17.49 

เนื้อไกและผลติภัณฑ 564.55 622.36 10.24 72,824.94 79,451.93 9.10 

เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ  12.71 11.27 -11.32 2,063.84 1,812.51 -12.18 

ไขไกสด (ลานฟอง) 78.03 78.19 0.20 268.81 244.32 -9.11 

โคมีชีวิต (พันตวั) 201.81 132.50 -34.34 878.77 1,721.04 95.85 

นมและผลติภัณฑ 199.29 225.83 13.32 8,276.49 8,663.17 4.67 

ปลาและผลิตภัณฑ  812.57 734.99 -9.55 91,425.73 89,158.00 -2.48 

ปลาหมึกและผลิตภัณฑ  44.75 40.80 -8.82 9,594.33 10,353.65 7.91 

กุงและผลติภัณฑ  169.38 176.46 4.18 55,515.61 58,681.81 5.70 

ผลิตภัณฑจากปา 31.97 24.70 -22.74 1,321.20 1,298.19 -1.74 

ทีม่า: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: สนิคาเกษตรและผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาในพิกัดศลุกากร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 40.05, 44.03, 

50.01 - 50.03, 52.01 



การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร
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สวนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสดานการเกษตร 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
 

สภาวิชาชีพชั้นสูงดานการจัดการโซอุปทาน (Council of Supply Chain Management 

Professionals: CSCMP) สหรัฐอเมริกา ป 2556 ใหคําจํากัดความคําวา “โลจิสติกส” หมายถึง กระบวนการ

ในการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการควบคุมเก่ียวกับ การเคลื่อนยายและเก็บรักษาสินคา/บริการ 

รวมถึงขอมูลที่เก่ียวของตั้งแต จุดกําเนิด ไปยังจุดบริโภค อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอง 

กับความตองการของลูกคาโดยครอบคลุมทั้งการเคลื่อนยายขาเขา ขาออก ภายในและภายนอกองคกร 

ในชวงที่ผานมา การดําเนนิการเกี่ยวกับระบบโลจิสติกสภาคการเกษตรยังไมมีความชัดเจน เนื่องจาก

ไมมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารจัดการโลจิสติกสตลอดโซอุปทาน รวมทั้งยังไมมีการจัดทําตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสภาคการเกษตร เพ่ือใชเปนเกณฑวัดระดับการพัฒนาของเกษตรกร และสถาบัน

เกษตรกร ทําใหหนวยงานรัฐไมสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางจริงจัง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(สศก.) โดยมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) จึงเห็นถึงความจําเปนที่ตองเรงดําเนินการในเรื่อง

ดังกลาว เพ่ือใหการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาดานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสการเกษตร สามารถ

ขับเคลื่อนและมีการบูรณาการกับภาคสวนอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย สศก. ไดสรางระบบฐานขอมูล

และตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสสินคาเกษตร (Agricultural Logistics Performance Index: ALPI) ซึ่งเมื่อ

ป 2558 ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย ดําเนินโครงการการศึกษาและวิจัยโลจิสติกสและโซอุปทานสินคาเกษตรที่สําคัญ (ขาว มันสําปะหลัง 

ยางพารา ทุเรียน และหนอไมฝรั่ง) โดยมีการสราง Web Application ระบบการประเมินประสิทธิภาพดาน 

โลจิสติกสสินคา มีท้ังโปรแกรมฐานขอมูล และโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ดานโลจิสติกสเกษตร (Agricultural Logistics Performance Index: ALPI) โครงสรางฐานขอมูล 

(Agricultural Logistics-Data Dimensions) มีคุณลักษณะในเรื่อง 1) ฐานเวลา (Time) ป/เดือน/วงรอบ/

ฤดูกาล 2) พื้นที่ (Area) ภาค/จังหวัด/เขตเศรษฐกิจการเกษตร 3) ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) เกษตรกร/

สถาบันเกษตรกร/พอคา/ผูประกอบการ 4) ผลิตภัณฑ (Product) และ 5) ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกสและ 

โซอุปทาน (LPI Dimensions) จําแนกตามกิจกรรมโลจิสติกสหลัก (Logistics Management Activities) 

9 กิจกรรม ไดแก 1) การใหบริการแกลูกคา 2) การจัดซื้อจัดหา 3) การสื่อสารดานโลจิสติกส 4). การขนสง 

5) การบริหารคลังสินคา 6) การวางแผนความตองการลูกคา 7) การบริหารสินคาคงคลัง 8) การจัดการ

เครื่องมือ เครื่องใช และการบรรจุหีบหอ 9) โลจิสติกสยอนกลับ ซึ่งประกอบดวย 3 มิติ ไดแก มิติตนทุน (Cost 

Management) มิติเวลา (Lead Time) และมิติความนาเช่ือถือ (Reliability) 

 

การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคการเกษตร 



ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 43

 
 

43 

 
 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ในการดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูล ALPI ขางตนของ สศก. ถือไดวา ประเทศไทยเปนประเทศแรก ๆ 
ในภูมิภาคอาเซียนที่มีการประเมินประสิทธิภาพดานโลจิสติกสสินคาเกษตร ในขณะที่กลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน พบวา สวนใหญแลวยังอยูในชวงเริ่มตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ท่ีเริ่มมีการประเมินประสิทธิภาพดานโลจิสติกสในป 2556 

สศก. ไดดําเนินการจัดทําขอมูลการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสสินคาเกษตร (Agricultural 
Logistics Performance index : ALPI) ใน 3 มิติ ไดแก มิติดานตนทุน มิติดานเวลา และมิติ 
ดานความนาเช่ือถือ ครอบคลุมสินคา 11 ชนิด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน สับปะรด 
มะมวง ทุเรียน หนอไมฝรั่ง พริก โคนม และกุงแวนนาไม 
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นอกจากน้ี ยังไดมีการดําเนินการจัดทําขอมูล ALPI สินคาเกษตรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 3 แหง ไดแก 
- พืชผัก จังหวัดกําแพงเพชร 
- ขาวหอมมะลิ จังหวัดอุดรธานี 
- ปลานิล จังหวัดเชียงราย 
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จากการจัดทําขอมูล ALPI ภาพรวมสินคาเกษตรทั้ง 3 ชนิดในพื้นที่แปลงใหญ พบวา สวนใหญ
ตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย เปนของสถาบันเกษตรกรซึ่งเปนผูรวบรวมและจัดสงใหลูกคาทั้งในและ
ตางจังหวัด ทําใหตนทุนอยูในชวงรอยละ 4.23 - 9.62 ระยะเวลาการขนสงไมเกิน 3 ชั่วโมง อัตรา
ความสามารถในจัดสงผลผลิตใหลูกคาไดครบตามจํานวนและตรงเวลานัดหมาย คิดเปนรอยละ 96 – 99 
และอัตราความสูญเสียไมเกินรอยละ 4 ยกเวนขาวหอมมะลิ เนื่องจากมีการรวงหลนของเมล็ดขาว  
จากการเก็บเกี่ยวดวยเคร่ืองจักรของเกษตรกร คิดเปนรอยละ 10 

 
 

ดังนั้น การจัดทําขอมูลการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสสินคาเกษตร (ALPI) ถือเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะทําใหการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานดานการเกษตรมีความ
ชัดเจน และเปนไปทิศทางที่สอดคลองกับปญหาของเกษตรกรในระดับพื้นที่ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
โดยมีคา Benchmark ของตัวชี้วัดโลจิสติกสสินคาเกษตรเปนตัวขับเคลื่อน อยางไรก็ตาม การดําเนินการ 
ในเรื่องนี้ถือเปนเรื่องใหมสําหรับเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และเจาหนาที่
หนวยงานอื่นของ กษ. และดวยขอจํากัดในเรื่องอัตรากําลังเจาหนาที่ในสวนกลางของ สศก.  ที่จะตอง
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ในระยะตอไป คณะผูจัดทําไดจัดทําแผนการดําเนินการระยะตอไป (Road Map)  
โดยใหความสําคัญกับการสรางเครือขายเจาหนาที่ของ สศก. เพื่อดําเนินการรวบรวมและจัดทําตัวชี้วัด 
ALPI ใหครอบคลุมทุกกลุมสินคาเกษตร พรอมกับการขับเคลื่อนใหหนวยงานของ กษ.  และสถาบัน
เกษตรกร นําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกสตอไป 
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แผนการดําเนินงาน (Implementation Roadmap) ในระยะตอไป 

 





การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
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สวนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2564 มุงสูเปาหมาย ในการมีพื้นที่เกษตรอินทรียไมนอยกวา 600,000 ไร ภายในป 2564  
เพิ่มจํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียไมนอยกวา 30,000 ราย ภายในป 2564 เพิ่มสัดสวนตลาดสินคา
เกษตรอินทรียในประเทศตอตลาดสงออกใหมีสัดสวนตลาดในประเทศรอยละ 40 ตอตลาดสงออกรอยละ 60  
รวมทั้งยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยเปนผูนํา 
ในระดับภูมิภาค ดานการผลิต การบริโภค การคาสินคา และการบริการเกษตรอินทรีย ที่มีความยั่งยืน  
และเปนที่ยอมรับในระดับสากล” 

1. สาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรู และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย 
กลยุทธ 1.1 สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 

 1.2 เสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องเกษตรอินทรียแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากร
ที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป 

 1.3 สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรีย 
กลยุทธ 2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย 

 2.2 บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานท่ีเอื้อตอการผลิตเกษตรอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการตลาดสินคาและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
กลยุทธ 3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย 

 3.2 สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียและบริการที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย 
 3.3 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับเกษตรอินทรียสูผูบริโภค 

ยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 
กลยุทธ 4.1 ใชรูปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชน เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร

อินทรีย 
 4.2 สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย 
 4.3 สรางกลไกและเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียไปสูการ

ปฏิบัติ 

การขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
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2. กลไกการขับเคลื่อนการพฒันาเกษตรอนิทรีย 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียอยางบูรณาการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล อม กระทรวงการท อง เที่ ย วและกี ฬา  ก ร ะทรว งก า รคลั ง  สํ า นั กน ายก รั ฐ มนต รี 

สภาเกษตรกรแหงชาติ สถาบันเกษตรกร ภาคีเครือขายเกษตรอินทรียและภาคเอกชน ผานกลไกการกํากับดูแล

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

ซึ่ งจะทําให เกิดการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียทั้ งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
 

แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 

 “ประเทศไทยเปนผูนําในระดับภูมิภาค ดานการผลิต การบริโภค การคาสินคา และการบริการเกษตรอินทรีย  
ที่มีความยั่งยืน และเปนท่ียอมรับในระดับสากล” 

 วิสัยทัศน 

 เปาหมาย  

พ้ืนที่และจํานวนเกษตรกร 
ที่ทําเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 

 

สัดสวนตลาดสินคาเกษตรอินทรียใน
ประเทศตอตลาดสงออกเพ่ิมข้ึน 

 

ยกระดับกลุมเกษตร
อินทรียวิถีพ้ืนบาน 

 ตัวชี้วดั 

 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 6 แสนไร 
เพ่ิมจํานวนเกษตรกรไมนอยกวา 3 หมื่นราย 

 

ตลาดในประเทศรอยละ 40 
ตลาดสงออกรอยละ 60 

 เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตร 

 

ยทุธศาสตรท่ี 1 

สงเสริมการวิจัย การสราง
และเผยแพร องคความรู และ

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาการผลิตสินคาและ
บริการเกษตรอินทรีย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

พัฒนาการตลาดสินคาและ
บริการ และการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย 

 กลยุทธ 

 

กลยุทธ 1.1 

สงเสริมการวิจัย การสราง 
และเผยแพร องคความรู
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 

 

กลยุทธ 2.1 

พัฒนาศักยภาพการผลิต
เกษตรอินทรีย 

 

กลยุทธ 3.1 

ผลักดันมาตรฐานและ 
ระบบการตรวจสอบรับรอง

เกษตรอินทรีย  

กลยุทธ 4.1 

ใชรูปแบบยโสธรโมเดลโดย
ภาคเอกชนเปนหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย 

 

 
กลยุทธ 1.2 

เสริมสรางความรูความเขาใจเร่ืองเกษตร
อินทรียแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

บุคลากรที่เกี่ยวของและประชาชน

 
กลยุทธ 2.2 

บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานท่ี
เอื้อตอการผลิตเกษตรอินทรีย

อยางมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ 3.2 

สงเสริมและพัฒนาตลาด
สินคาและบริการท่ีเกี่ยวของ

กับเกษตรอินทรีย  

 
กลยุทธ 4.2 

สนับสนุนแหลงเงินทุน 
เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย  

 

กลยุทธ 1.3 

สรางฐานขอมูลเก่ียวกับ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

 

กลยุทธ 3.3 

ประชาสมัพันธเกี่ยวกับ 
เกษตรอินทรียสูผูบรโิภค  

 

กลยุทธ 4.3 

สรางกลไกและเครือขายการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรอินทรียไปสูการปฏิบัติ  
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และระดับจังหวัด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2564 ดังนี ้

  คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ โดยรองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ  
มีอํานาจหนาที่ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ ดําเนินการบูรณาการแนวทาง มาตรการ แผนงาน
และงบประมาณในภาพรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดระบบการประสานงานและการดําเนินงาน 
อยางเปนระบบ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศ 

  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานอนุกรรมการ อํานาจหนาที่พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กําหนด
แนวทางและมาตรการ หรือกลไกในการประสานความรวมมือระหวางสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยบูรณาการรวมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พรอมท้ังกํากับและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 

  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียระดับภาค 6 คณะ ประกอบดวย ภาคเหนือ 
มีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปนประธานอนุกรรมการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปนประธาน
อนุกรรมการ ภาคกลาง อธิบดีกรมการขาว เปนประธานอนุกรรมการ ภาคตะวันออก เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานอนุกรรมการ ภาคใต อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานอนุกรรมการ 
และ ภาคใตชายแดน มีเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนประธาน
อนุกรรมการ ทั้งนี้ แตละคณะจะมีหนวยงานในสังกัดของประธานอนุกรรมการเปนฝายเลขานุการ มีอํานาจ
หนาที่ จัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรียในระดับภาค แบบครบวงจร และ
ประสานงานเพื่อใหเกิดการดําเนินงานและการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย  
ในระดับภาค รวมกับคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียของจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ  
พ.ศ. 2560-2564 พรอมทั้งกํากับ ดูแล ติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
ในภาพรวม ตามแผนบูรณาการระดับภาค ตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 
และคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ทุก 45 วัน 

 คณะทํางานการพัฒนาเกษตรอินทรียของจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด  
เปนประธานคณะทํางาน มีอํานาจหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียแบบบูรณาการในระดับ
จังหวัด ตั้งแตการผลิตการสรางมูลคาเพิ่ม และการตลาดเกษตรอินทรียที่สอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  
การพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2564 และสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย 
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียแบบบูรณาการของจังหวัดตั้งแตตนทางถึงปลายทาง รวมกับ
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการพัฒนาเกษตรอินทรียระดบัภาค พรอมท้ังติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียแบบบูรณาการของจังหวัดตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรียแหงชาติ 
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3. ผลการดําเนินงานภาพรวมในปงบประมาณ 2560 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร

อินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 สรุปไดดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรูและนวัตกรรมเกษตร

อินทรีย มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1) การวิจัย /สราง เผยแพรองคความรู ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก วิจัยการผลิต/การตลาด

สินคาขาวอินทรีย วิจัยและพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สรางความเขาใจดานการผลิตพืชอินทรีย 
เผยแพรความรูเกษตรอินทรีย โครงการประกวด Thailand Organic Innovation Award (TOIA) 

 2) การอบรมใหความรู ผลการดําเนินงานที่สําคัญ แบงเปนการอบรมเกษตรกร ไดแก จัดตั้ง  
ศูนยเรียนรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ฝกอบรมปศุสัตวอินทรีย สงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ จัดตั้ง 
ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย สําหรับการอบรมเจาหนาที่ ไดแก อบรมเจาหนาที่และผูตรวจประเมิน อบรม
เจาหนาท่ีสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 3) การจัดทําฐานขอมูล ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรองพืช
อินทรีย การจัดทําแผนท่ีเกษตรอินทรีย (Organic Mapping)  

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรีย มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 1) การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก พัฒนาและสงเสริมชุมชน

ตนแบบผลิตขาวอินทรีย สนับสนุนปจจัยการผลิตปศุสัตวอินทรีย สนับสนุนปจจัยการผลิตประมงอินทรีย 
สนับสนุนพันธุหมอนอินทรีย สงเสริมเกษตรอินทรียแปลงใหญ  

 2) การจัดการโครงสรางพื้นฐาน ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก จัดตั้งตนแบบโรงผลิตปุยหมัก 
แบบเติมอากาศ ติดตั้งเครื่องซีลสุญญากาศขาว พัฒนา ศพก. เปนจุดเรียนรูเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ี  
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 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการตลาดสินคาและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย   
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) ดานมาตรฐานและการตรวจรับรอง ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก การตรวจรับรอง
มาตรฐานขาวอินทรีย การตรวจรับรองพืชอินทรีย การตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย การตรวจรับรองประมง
อินทรีย  

 2) ดานสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาด ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เช่ือมโยงตลาดขาว 
พัฒนาตราสินคาเกษตรอินทรีย พัฒนาตลาดสีเขียว จัดเช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรรายยอยพบผูประกอบการ
ธุรกิจสินคาเกษตรอินทรีย  

 3) ดานการประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ โครงการประชาสัมพันธและสงเสริม
ภาพลักษณสินคาเกษตรอินทรีย  

 ยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียระดับภาค (6 ภาค) และ

คณะทํางานพัฒนาเกษตรอินทรียของจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด 
 2) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2560 ใน

พื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ มหาสารคาม และพัทลุง 
 3) การจัดทําพิกัดศุลกากรสําหรับสินคาเกษตรอินทรีย โดยการหารือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง ไดดําเนินการจัดทํารหัสสถิติเพื่อจําแนก 
การสงออกสินคาเกษตรอินทรีย 5 ชนิด คือ ชา มะพราวออน กะทิ มังคุด และทุเรียน  

 4) แตงตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ เพื่อศึกษา
แนวทางการจัดตั้งสถาบันการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ สําหรับเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเกษตรอินทรียในอนาคต 

4. แผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ปงบประมาณ 2561 ในลักษณะเปน Value 
chain การดําเนินงานเกษตรอินทรียตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ี 

 1) เปาหมาย ใหมีพื้นที่เกษตรอินทรียไมนอยกวา 600,000 ไร และเพิ่มจํานวนเกษตรกรที่ทํา
เกษตรอินทรียไมนอยกวา 30,000 ราย ภายในป 2564 รวมทั้งยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น  
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตนทาง (การวิจัย การฝกอบรม และสงเสริมการผลิต) มีแนวทางดําเนินการ  
- การวิจัย และการฝกอบรม ดวยการสงเสริมใหมีนักวิจัยรุนใหมและใหมีการวิจัยเพื่อสงเสริม 

การผลิตเกษตรอินทรีย ทั้งทางดานพืช ปศุสัตว และสัตวน้ํา การเพิ่มบุคลากรในการสงเสริมการทําเกษตร
อินทรีย และจัดทําหลักสูตรองคความรูการผลิตเกษตรอินทรีย ทั้งทางดานพืช ปศุสัตว และสัตวน้ํา พรอมทั้ง
จัดทําฐานขอมูลเกษตรกร ภายใต Organic Agri - Map  
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- การสงเสริมศักยภาพการผลติ ดวยการสงเสริมการทําปจจัยการผลติ สงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรอินทรียใหมีความหลากหลายของชนิดสินคา สงเสริมความเขมแข็งใหเกษตรกรรายเดิมและรายใหม 

เนนใหเกิดการรวมกลุมเกษตรกร รวมถึงบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการผลิตเกษตรอินทรีย  

ดวยการวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานตั้งแต ระบบการบริหารจัดการปจจัยการผลิต ทรัพยากรดินและน้ํา และ

สงเสริมการจัดทําเขตเกษตรอินทรีย (Organic Zoning) 

กลางทาง (การรับรองมาตรฐาน และการแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิม) มีแนวทางดําเนินการ ไดแก  

-  การรับรองมาตรฐาน มุงเนนการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกษ.) หรือ 

Organic Thailand ดวยการเพิ่มบุคลากรและเพ่ิมศักยภาพการใหบริการตรวจสอบรับรองและตรวจสอบ

ยอนกลับสินคาเกษตรอินทรีย ทั้งทางดานพืช ปศุสัตว และสัตวน้ํา พรอมจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และสงเสริมกระบวนการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee 

System: PGS) ในระดับชุมชน ซึ่งเปนกลไกหนึ่งในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม และใหมีการ

ผลิตสินคาเกษตรอินทรียใหตรงกับความตองการของตลาด 

-  การแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพการแปรรูป ดวยการสงเสริมการวิจัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย ทั้งทางดานพืช ปศุสัตว 

สัตวน้ํา และผลิตภัณฑ 

 2) เปาหมาย เพ่ิมสัดสวนตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศตอตลาดสงออก โดยใหมีสัดสวน

ตลาดในประเทศรอยละ 40 ตอตลาดสงออกรอยละ 60 ภายในป 2564 โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

ปลายทาง (การตลาด และการประชาสัมพันธ) มีแนวทางดําเนนิการ ไดแก 

-  การตลาด มุงเนนการขยายชองทางการตลาดสินคาเกษตร สรางความสามารถในการ

แขงขันตลาดสินคาเกษตร ในระดับประเทศ ไดแก การจัดงานแสดงสินคาเกษตรอินทรียโลก (World Organic 

Expo) ตลาดประชารัฐ ตลาดชุมชนในทองถ่ิน ตลาดออนไลน รวมถึงโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตลาดนัด 

สีเขียวในโรงพยาบาล ในระดับนานาชาติ ไดมีการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศตางๆ อาทิ งาน 

BIOFACH ประเทศเยอรมัน งาน THAIFEX – World of Food Asia  

-  การประชาสัมพันธ มุงเนนการสรางความรู ความเขาใจใหผูบริโภค ทราบถึงประโยชนของ

สินคาเกษตรอินทรีย รวมถึงสามารถเขาถึงแหลงผลิตแหลงจําหนายสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑ 

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 

พ.ศ. 2560 – 2564 ในระยะเวลา 5 ป ใหเปนไปตามเปาหมายที่ กําหนดไว การดําเนินการตองไดรับ 

ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเกษตรกร เพื่อนําไปสู 

การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอยางย่ังยืนตอไป 
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ดานการผลิตพืชและพันธุพืช 16% 

 

ดานปศุสัตว 10% 

ดานจัดการศตัรูพืช 1% 

ดานฟารมชุมชน 5% 

ดานการผลิตปุยอินทรีย 53% 

 

สสว 

 

สวนวิเคราะหและพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการเศรษฐกิจ 
ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทํา “โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารม ีเพื่อการ
พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและชุมชน สงเสริมและ
สนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชน โดยใชศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเครือขายเปนศูนยกลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน และการมี 
สวนรวมแบบประชารัฐ ซึ่งเปนการนอมนําหลักการทฤษฎีและแนวทางการแกไขปญหาดานการเกษตรตามที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานไว โดยมีเปาหมาย 9,101 ชุมชน 
ประกอบดวย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แหง และเครือขาย 8,219 แหง มีเปาหมายเกษตรกร ประมาณชุมชนละ 
500 ราย รวมเกษตรกรทั้งหมด 4,550,500 ราย 

สําหรับโครงการ 9101 เปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดทันที โดยชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง 
มีความยั่งยืน และใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง หรือเปนการพัฒนาตอยอดโครงการเดิม ซึ่งชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต 
เพิ่มรายได และยกระดับมาตรฐานสินคา ประกอบดวย 9 ดาน ดังนี้ 1) ดานการผลิตพืช และพันธุพืช 
2) ดานการผลิตปุยอินทรีย 3) ดานการจัดการศัตรูพืช 4) ดานฟารมชุมชน 5) ดานการผลิตอาหาร การแปรรูป
ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร 6) ดานปศุสัตว 7) ดานประมง 8) ดานการปรับปรุงบํารุงดิน และ 
9) ดานการเกษตรอื่น ๆ 

สัดสวนงบประมาณในการดําเนินงาน 
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ดานการผลิตอาหาร/
แปรรปู 6% 

ดานประมง 7% 

ดานการปรับปรุงบาํรุงดิน 1% 

ดานประมง 7% 
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วิธีการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการ 9101 

1. กําหนดโครงสรางกิจกรรม 
การผลิต 
2. ใชตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ป 2553 ขนาด 180 x 180 
สาขาการผลิต ในการวิเคราะห
โดยแบบจําลองปจจัยการผลิต
และผลผลิตนี้สามารถประยุกตใช
ในการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจ

ไดหลากหลาย อาทิ การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจตาง  ๆ 
รวมทั้งชวยในการวางแผนเศรษฐกิจระดับประเทศ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและกอใหเกิดกระแสเงินหมุนเวียนใน
ชุมชน 
 3. วัดผลกระทบทางตรงและทางออมของการเปลี่ยนแปลงคาวัสดุอุปกรณ  และการเปลี่ยนแปลง
คาจางแรงงานในแตละสาขาการผลิตจากคาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตโดยตรงและโดยออม  (Direct and 
Indirect Coefficients) ซึ่งคํานวณมาจากเมทริกซคาสัมประสิทธิ์เทคนิคการผลิต (Technical Coefficient 
Matrix) โดยผานการอินเวิรทเมทริกซ (Matrix Inversion) ของคาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตทางตรง ปจจัย
การผลิตทางออม และผลจากการชักนํา (Induced Effect) 
 4. ประเมินคาผลกระทบทางเศรษฐกิจดวยคาตัวทวีคูณ (Multiplier Analysis) ทั้งทางดานผลผลิต
และรายได 

สรุปการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการ 9101 

จากโครงการของ ศพก. ซึ่งจําแนกตามลักษณะของโครงการได 8 โครงการ สามารถนํามาวิเคราะห
ผลกระทบทางเศรษฐกิจได โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในความตองการ 
ขั้นสุดทาย (Final Demand) และรายไดครัวเรือนที่แตกตางกันในระหวางสาขาการผลิต  จะเปนเครื่องช้ี 
ถึงความสําคัญของแตละสาขาการผลิตที่เปรียบเทียบกันในรูปของคาตัวทวีคูณผลผลิต  (Output Multiplier) 
และคาตัวทวีคูณรายได (Income Multiplier) ซึ่งสามารถประเมินผลตอบแทนของโครงการได 

การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สามารถวัดไดทั้งผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของการ
เปลี่ยนแปลงคาวัสดุอุปกรณ และการเปลี่ยนแปลงคาจางแรงงานในแตละสาขาการผลิต จะตองใชตัวทวีคูณ 
2 ประเภท ไดแก คาตัวทวีคูณการผลิต (Output Multiplier) และคาตัวทวีคูณรายได (Income Multiplier) 
ซึ่งคาตัวทวีคูณนี้จะใชสําหรับวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตอสาขาการผลิตในประเทศ  เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในคาจางแรงงานภาคเกษตร สงผลใหเกิดการขยายตัวในสาขาการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Inter-
industry interdependence) และผลจากการชักนํา (Induced Effect) ที่มีการใชจายในการบริโภคสินคา
และบริการของครัวเรือน เปนอีกทางที่จะชวยสรางการขยายตัวในสาขาการผลิตอื่น ๆ เพิ่มขึ้น พิจารณาไดจาก
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สาขาการผลิตที่มีคาตัวทวีคูณทั้ง 2 ชนิดสูง จะเปนสาขาการผลิตที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจมากกวา
สาขาการผลิตที่มีคาตัวทวีคูณต่ํา ดังนั้น การกระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนใหขยายตัวมากขึ้น 
ผูวางแผนควรสนับสนุนใหมีการลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงความตองการสุดทายในสาขาการผลิตที่มีคา 
ตัวทวีคูณสูง เพราะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในผลผลิตและรายไดตาง ๆ อยางมาก ซึ่งเปนผลดีตอระบบ
เศรษฐกิจ 

ผลจากการศึกษา ซึ่งแบงตามกิจกรรมของโครงการ มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี ้

                                                                                                หนวย: ลานบาท 

กิจกรรมของโครงการ 
คาใชจายใน

พื้นที่ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ผลผลิต 1/ การเปลีย่นแปลงรายได 
(รวมการใชจายครัวเรือน) 2/ 

รวม 

1. ดานการผลิตพืชและพันธุพืช 3,114.11 3,205 5,357 8,562 
2. ดานการผลิตปุยอินทรีย 10,337.64 11,444 17,774 29,218 
3. ดานจัดการศัตรูพืช 236.52 225 416 641 
4. ดานฟารมชุมชน 919.66 1,024 1,502 2,526 
5. ดานการผลิตอาหาร/แปรรูป 1,190.44 1,358 1,952 3,310 
6. ดานปศุสัตว 1,995.15 2,528 3,044 5,572 
7. ดานประมง 1,346.53 1,448 2,157 3,605 
8. ดานการปรับปรุงบํารุงดิน 220.44 219 388 607 

รวม 19,366.49 21,451 32,589 54,040 

ที่มา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุ: 1/ หมายถึง คาตัวทวีคูณผลผลิตประเภทที่ 2 (ผลรวมผลผลิตของผลกระทบโดยตรงโดยออมและที่ถูกชักจูง) 
 2/ หมายถึง ตัวทวีคูณรายไดประเภทที่ 2 (ผลรวมรายไดโดยตรง โดยออม และผลจากการชักนํา) 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ 9101 มูลคา 19,366.49 ลานบาท แบงเปนคาวัสดุ 9,659.54 
ลานบาท และคาจางแรงงาน 9,706.95 ลานบาท เมื่อคาวัสดุคูณดวยตัวทวีคูณผลผลิตประเภทที่ 2 จะทําให
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 21,451 ลานบาท โดยมีการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้น สวนใหญจะเปนวัสดุ
ในทองถิ่นที่สําคัญ เชน ปุยอินทรีย (มูลสัตว) เศษพืช เศษผักและผลไม ชวยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในทองถิ่นมาก สวนคาจางแรงงานคูณดวยตัวทวีคูณรายไดประเภทที่ 2 จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรายได
เพิ่มขึ้น 32,589 ลานบาท เกิดจากผลกระทบจากกิจกรรมสืบเนื่องที่ถูกชักจูงมาจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น เชน 
การบริโภคขาวสาร เนื้อสัตว เครื่องดื่ม ผลไม ยานพาหนะและเช้ือเพลิง ซึ่งในระยะยาวกลุมที่มีกองทุนกลุม 
เมื่อสิ้นสุดโครงการก็ยังสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง รายไดจากกลุมชุมชนสามารถนํามาเปนกองทุน
หมุนเวียนของกลุมตอไป และชุมชนยังสามารถใชวัสดุในชุมชนใหเกิดประโยชน ทําใหมีรายไดมากข้ึน 
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สวนความยั่งยืนของโครงการนั้น ดานฟารมชุมชน เปนโครงการที่นาสนใจมากที่ชุมชนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีไดหลากหลาย มีกิจกรรมทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมง และการแปรรูป ซึ่งสรางรายได
ในชุมชนไดอยางตอเนื่องทั้งป และสามารถนําผลผลิตที่ขายไดมาหมุนเวียนในชุมชน รวมทั้งเกษตรกรสามารถ
นําความรูไปตอยอดในพื้นที่ของตัวเองได แมวาในการลงทุนครั้งแรกจะใชงบประมาณไปกับการลงทุนดานวัสดุ 
ระบบน้ําคาพันธุสัตวและพันธุพืช แตระยะยาวแลวฟารมชุมชนสามารถสรางรายไดหมุนเวียนไดอยางตอเนื่อง  

ดังนั้น การกระตุนการใชจายในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากจากโครงการ 9101 สามารถชวยสราง
ผลผลิตและรายไดเปนอยางมาก ซึ่งตรงตามวัตถุประสงคของโครงการที่มุงเนนในการสรางรายไดและกระตุน
เศรษฐกิจโดยรวม หากรัฐบาลจะมีนโยบายในการชวยเหลือ ควรเนนการชวยเหลือรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่
จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะตองมีกิจกรรมการผลิตที่ตอเนื่อง โดยเกษตรกรสามารถพัฒนาตอยอดได
เองและสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได เชน กิจกรรมดานฟารมชุมชน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ
กระตุนเศรษฐกิจถือเปนแนวทางที่ถูกตอง เพราะมีสวนชวยลดคาครองชีพใหกับเกษตรกรในชุมชนไดอยาง
แทจริง 



ที่ปรึกษา 

นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
นางสาวทัศนีย เมืองแกว   รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
คณะผูจัดทํา 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2560 และแนวโนมป 2561 

นางสาวตาป  วชัรางกูร ผูอํานวยการสวนวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร 
นายสุคนธ  คงกลอม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
นางสาวพนิดา  ไพบูลยจิตตอารี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
นางสาวสุประมา  โรจนะบุรานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
นางสาวอรพิม  สนุทรเกตุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
นายรักศักดิ์  รักเดช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
นายชรพล  จันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางศาสตริยา  อนันทธนศาล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวมนิทฐิตา  ธนวงศจิรสิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวอภิญญา  ขนุนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายชิติพันธุ  เชิดชไูชย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายรัฐภูมิ  อิฐรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวมณีรัตน  อัจฉริยสีทอง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 


