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1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจภายนอก 

1.1 เศรษฐกิจโลก 

 ในเดือนตุลาคม 2561 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary 

Fund: IMF) คาดการณวาเศรษฐกิจโลกป 2561 จะขยายตัวรอยละ 3.7 โดยลดลงรอยละ 0.2 จากที่

คาดการณไวเดิม ณ เดือนกรกฎาคม 2561 วาจะขยายตัวรอยละ 3.9 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกตองเผชิญ

กับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ มากข้ึน อาทิ ผลกระทบจากสงครามทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน 

เศรษฐกิจของหลายกลุมประเทศที่ยังคงมีความเปราะบาง และภาวะการเงินโลกมีแนวโนมตึงตัวข้ึน 

เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญ พบวา สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 2.9 โดยเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องจากการใชจายภายในประเทศที่เพิ่มข้ึนทั้งการบริโภคและการลงทุนรวม 

ขณะที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกรง อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา สวนอัตราเงินเฟอขยับมาอยูที่

ระดับเปาหมาย สงผลใหคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายไวที่รอยละ 2.00 - 2.25 ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 สําหรับกลุมยูโรโซน 

(ประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี และสเปน) ขยายตัวรอยละ 2.0 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากการ

บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ดีข้ึน แมวาในชวงคร่ึงแรกของป 2561 จะไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนผานไปสูรัฐบาลใหมของอิตาลีและสเปน แตในชวงคร่ึงหลังของปมีการปรับตัวดีข้ึน ทําใหความ

เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน เศรษฐกิจญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 1.1 เนื่องจากการบริโภคภาคครัวเรือน

ขยายตัวในระดับต่ํา สินคาอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับในชวงคร่ึงหลังของป 2561 ประสบ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งแผนดินไหวและพายุที่คอนขางรุนแรง สงผลกระทบตอการทองเที่ยวและ 

การบริโภคภาคครัวเรือน นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุนยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ําตอไป 

เนื่องจากเศรษฐกิจมีทิศทางการเติบโตที่ชะลอตัวลง เศรษฐกิจจีน ขยายตัวรอยละ 6.6 โดยการดําเนิน

นโยบายปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจและโครงสรางหนี้อยางตอเนื่อง สงผลใหภาคการผลิต การลงทุน และ

การบริโภคภายในประเทศ ชะลอตัวลง สําหรับเศรษฐกิจของอาเซียน 5 (ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม) ขยายตัวไดรอยละ 5.3 

 ทั้งนี้ IMF คาดวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2562 จะอยูที่รอยละ 3.7 โดยยังมี

ปจจัยเสี่ยงในเร่ืองความตึงเครียดจากสงครามทางการคาสหรัฐฯ และจีน การปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความผันผวนของภาวะการเงินโลก สําหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ยูโรโซน ญี่ปุน จีน และอาเซียน 5 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.5  1.9  0.9  6.2 และ 5.2 ตามลําดับ 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2561 และแนวโนมป 2562 
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ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศตาง ๆ 

                                                                                                หนวย: รอยละ 

ประเทศ 2560 2561f 2562f 

โลก 3.7 3.7 3.7 

 สหรัฐอเมริกา 2.2 2.9 2.5 

 ยูโรโซน* 2.4 2.0 1.9 

 ญี่ปุน 1.7 1.1 0.9 

 จีน 6.9 6.6 6.2 

 อาเซียน 5** 5.3 5.3 5.2 

ท่ีมา: World Economic Outlook, October 2018, IMF 

หมายเหตุ: *  ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน 

 ** ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม 

 f  ตัวเลขประมาณการ 

1.2 เศรษฐกิจการเกษตรโลก 

 สถานการณดานราคาสินคาเกษตรและอาหารในตลาดโลก สะทอนจากดัชนีราคาอาหาร 

ซ่ึงจัดทําโดย FAO พบวา ดัชนีราคาอาหารเฉลี่ยในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 อยูที่ระดับ 170.0

ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 175.0 หรือลดลงรอยละ 2.9 โดยกลุมสินคา 

สวนใหญมีราคาเฉลี่ยลดลง ไดแก น้ํามันพืช น้ําตาล เนื้อสัตว และผลิตภัณฑนม สวนกลุมสินคาที่มีราคา

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน คือ ธัญพืช 

 ราคาสินคากลุมน้ํามันพืชเฉลี่ยในป 2561 มีแนวโนมลดลง เมื่อเทียบกับป 2560 โดย

ราคาน้ํามันปาลม มีทิศทางลดลงตอเนื่องจากปริมาณสต็อกสะสมที่มีอยูมากในประเทศผูผลิตและ

สงออกรายใหญ ขณะที่ความตองการนําเขาชะลอตัวลง ดานราคาน้ํามันถ่ัวเหลืองลดลงจากปริมาณ 

การผลิตของสหรัฐอเมริกาที่อยูในระดับสูง สวนราคาน้ํามันเรพซีดและน้ํามันทานตะวันในชวงป 2561 

คอนขางผันผวน 

 ราคาสินคากลุมเนื้อสัตวเฉลี่ยมีทิศทางลดลง โดยราคาเนื้อวัวลดลงตอเนื่องจาก

ปริมาณการสงออกเนื้อวัวของโลกที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา ดานราคาเนื้อไกและเนื้อสุกร 

มีความผันผวน โดยราคาเนื้อสุกรในชวงปลายปลดลงจากขอจํากัดของการนําเขาสุกร เนื่องจากการ 

แพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกันในสุกร (African Swine Fever: ASF) สวนราคาเนื้อแกะโดยเฉลี่ย
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เพิ่มข้ึน ซึ่งเปนผลจากอุปทานของโอเชียเนียที่ลดลง ขณะที่ความตองการนําเขาจากจีนและ

สหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน 

 ราคาสินคากลุมผลิตภัณฑนมเฉลี่ยลดลง โดยราคาผลิตภัณฑนมที่สําคัญ ไดแก เนย 

เนยแข็ง นมผง และนมผงขาดมันเนย มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในชวงคร่ึงแรกของป และลดลงในชวงคร่ึงหลัง

ของป เนื่องจากอุปทานในตลาดโลก โดยเฉพาะจากประเทศนิวซีแลนดเพิ่มข้ึนมากกวาปที่ผานมา สงผลให 

มีปริมาณผลิตภัณฑนมสงออกเปนจํานวนมาก 

 ราคาน้ําตาลเฉลี่ยลดลง โดยราคาน้ําตาลของโลกมีการเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ

การผลิตและการสงออกของกลุมประเทศผูผลิตรายใหญ อาทิ บราซิล และอินเดีย ซึ่งการเคลื่อนไหว

ของราคาน้ําตาลตั้งแตชวงตนป 2561 ลดลงอยางตอเนื่อง แตในเดือนกันยายน- ตุลาคม 2561 กลับมี

แนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป 2560 เนื่องจากปริมาณผลผลิตและสต็อกน้ําตาลของโลกลดลง 

 ราคาสินคากลุมธัญพืชเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เนื่องจากความวิตกกังวลเก่ียวกับสภาพอากาศทีไ่ม

เอ้ืออํานวยเปนเวลานาน ทั้งภาวะแหงแลงในสหรัฐอเมริกาและสภาพอากาศหนาวเย็นในยุโรป รวมถึง

ผลผลิตขาวโพดที่ลดลง โดยเฉพาะในอารเจนตินา ขณะที่ความตองการของโลกยังคงเพิ่มข้ึน ทําใหราคา

ขาวสาลีและขาวโพดในชวงคร่ึงแรกของปปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สําหรับราคาขาว มีแนวโนมเพิ่มข้ึน

เชนเดียวกัน เนื่องจากมีคําสั่งซื้อจํานวนมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ตาม 

ราคาธัญพืชตาง ๆ กลับมาผันผวนในชวงคร่ึงหลังของป ซึ่งเปนผลจากความตองการนําเขาที่ชะลอตัวลง 

 

ตารางที่ 2 ดัชนีราคาอาหารโลก จําแนกตามกลุมสินคา 

กลุมสินคา 
เฉลี่ย ม.ค. – ต.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 2560 2561 

ดัชนีราคาอาหารโลก 175.03 170.03 -2.86 

  ธัญพืช 151.33 165.20 9.17 

  น้ํามันพืช 169.12 147.71 -12.66 

  น้ําตาล 231.04 176.71 -23.52 

  เนื้อสัตว 169.90 167.67 -1.31 

  ผลิตภัณฑนม 203.77 196.90 -3.37 

ท่ีมา: จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก FAO 
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1.3 ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก 

 ราคาน้ํามันดิบดูไบในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 เฉลี่ยอยูที่ 70.8 ดอลลารสหรัฐตอ 

บารเรล เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 51.5 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล หรือเพิ่มข้ึน 

รอยละ 37.4 เนื่องจากความตองการใชน้ํามันเพิ่มข้ึนตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีข้ึน นําโดยเศรษฐกิจ

ของสหรัฐอเมริกาที่มีความแข็งแกรง ขณะที่วิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเวเนซุเอลา 

เหตุการณความไมสงบในอิรักและซีเรีย รวมถึงความกังวลเก่ียวกับการใชมาตรการคว่ําบาตรของ

สหรัฐอเมริกาตออิหราน สงผลใหอุปทานน้ํามันของโลกบางสวนลดลง และผลักดันใหราคาน้ํามันดิบ

สูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

ราคานํ้ามันดิบดูไบ 

 

ท่ีมา: World Bank 
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1.4 อัตราแลกเปลี่ยน 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 เฉลี่ยอยูที่ 

32.3 บาทตอดอลลารสหรัฐ แข็งคาข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 34.1 บาทตอ

ดอลลารสหรัฐ หรือแข็งคาข้ึนรอยละ 5.2 โดยเงินบาทแข็งคาตอเนื่องจากป 2560 เนื่องจากเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจไทยอยูในระดับแข็งแกรง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่อง หนี้ตางประเทศและอัตราเงินเฟอ

อยูในระดับต่ํา สงผลใหมีเงินลงทุนจากตางประเทศไหลเขาสูประเทศไทยอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 คาเงินบาทเร่ิมมีทิศทางออนคาลงจากชวงตนป 2561 โดยเปนผลจากอัตรา

ดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึนในตลาดการเงินโลก ทําใหมีเงินทุนไหลออกจากกลุมประเทศตลาดเกิดใหม รวมถึง

ประเทศไทยดวย อีกทั้งสวนตางของอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมากข้ึน

หลังจากการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สงผลใหนักลงทุนตางชาติเปลี่ยนไป 

ถือครองสินทรัพยของสหรัฐฯ ที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวา 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ  

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

2. เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาเศรษฐกิจไทย

ในป 2561 จะขยายตัวรอยละ 4.2 (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) โดยมีแรงหนุนหลักจากการสงออก 

แมวาการสงออกสินคาจะมีแนวโนมชะลอตัวลงจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการคาระหวาง

สหรัฐฯ และจีน แตในภาพรวมยังขยายตัวไดดี ขณะที่อุปสงคภายในประเทศขยายตัวตอเนื่อง โดยการ

บริโภคภาคเอกชนเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง ทําใหกําลังซื้อฟนตัวอยาง

30

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. 
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คอยเปนคอยไป สําหรับการลงทุนรวมเพิ่มข้ึนจากการยายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมมายังไทย 

และโครงการรวมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสรางพื้นฐาน ดานการทองเที่ยวชะลอลงตามจํานวน

นักทองเที่ยวจีน สวนการใชจายภาครัฐขยายตัวชะลอลง เนื่องจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแหงมี

ความลาชา 

สําหรับผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 14 พฤศจกิายน 2561 มีมติ 

4 ตอ 3 เสียง ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 1.5 ตอป โดยคณะกรรมการฯ สวนใหญเห็นวา

นโยบายการเงินที่ผอนคลายในปจจุบันชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคลองกับ 

กรอบเปาหมายเงินเฟอ ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 อยูที่รอยละ 1.1

สูงกวาชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.7 โดยมีปจจัยหลักมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัว

เพิ่มข้ึนตามราคาน้ํามันในตลาดโลก 

สศช. คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2562 จะขยายตัวรอยละ 3.5 - 4.5 ภายใตปจจัยที่สําคัญ 

ประกอบดวย 1) การใชจายภาคครัวเรือนมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดี 2) การลงทุนรวมปรับตัวดีข้ึน 

โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโนมเรงตัวข้ึน และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง 3) ภาคการ

ทองเที่ยวปรับตัวดีข้ึน 4) เศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกมีการขยายตัว และ 5) การเปลี่ยนแปลงทิศทาง

การคา การผลิต และการลงทุนระหวางประเทศ 

 

 

อัตราเงินเฟอทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

 

รอยละ 
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3. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

3.1 ปัจจัยพื้นฐาน 

 1) เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่ให้ผลของพืชที่ส าคัญ 
 ในปี 2561 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน 

เนื้อที่ให้ผลยางพาราและปาล์มน้ํามัน เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังมีทิศทางลดลง คาดว่าในปี 2562 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่เก็บเกี่ยว  
มันสําปะหลังและอ้อยโรงงาน เนื้อที่ให้ผลยางพาราและปาล์มน้ํามัน จะมีทิศทางเพิ่มขึ้น ขณะที่เนื้อที่
เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง มีแนวโน้มลดลง 

 
ตารางที่ 3 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่ให้ผลพชืที่ส าคัญ (Outlook) 

หน่วย: ล้านไร่ 

สินค้า 2560 2561* 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 2562* 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ข้าวนาป ี 59.233 59.228 -0.01 59.000 -0.39 
ข้าวนาปรัง 10.46 12.84 22.79 11.72 -8.76 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 6.71 6.85 2.14 6.91 0.84 
มันสําปะหลัง** 8.71 8.03 -7.91 8.40 4.73 
อ้อยโรงงาน (รวมพันธุ์)** 9.10 11.52 26.63 11.80 2.44 
ยางพารา*** 19.04 19.97 4.90 20.44 2.34 
ปาล์มน้ํามัน*** 4.83 5.09 5.27 5.45 7.08 

ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหต:ุ * ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
              **  เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 
              *** เน้ือที่ให้ผล 

  2) สภาพลมฟ้าอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินผลกระทบของลมฟ้าอากาศที่มีต่อพืชในประเทศไทย

ในช่วงฤดูเพาะปลูก โดยจัดทําเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นระยะที่
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การประเมินนี้จะพิจารณาเฉพาะผลกระทบ  
อันเนื่องมาจากสภาวะฝน และพิจารณาจากค่า Generalized Monsoon Index (GMI) ซึ่งเปนคาดัชนี
ความแหงแลงทางดานการเกษตร ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดแกพืชที่กําลังเจริญเติบโต อันมีสาเหตุ
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เนื่องมาจากการขาดแคลนความชื้น โดย GMI จะมีคาข้ึนอยูกับปริมาณฝนรายเดือนในระหวางชวงฤด ู

มรสุมนั้น ๆ 

 เดือนมิถุนายน 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอาวไทยตลอดเดือน ประกอบกับมีรองมรสุมพาดผานบริเวณภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูพายุโซนรอน “เอวิเนียร” ที่เคลื่อนข้ึนฝงทางตอนใตของประเทศจีน

และในชวงกลางเดือนรองมรสุมไดพาดผานภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขาสู

หยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณอาวตังเก๋ียและประเทศเวียดนามตอนบนในบางชวง สงผลให

เดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนหนาแนนเกือบตลอดเดือน โดยปริมาณน้ําฝนรวมตลอดเดือนในพื้นที่

สวนใหญมีของประเทศสูงกวา 150 มิลลิเมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา พื้นที่สวนใหญมี

ปริมาณฝนรวมสูงกวาคาเฉลี่ย โดยบริเวณที่มีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณฝนได 31.0 มิลลิเมตร (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 66) สวนบริเวณที่มีปริมาณฝนรวม 

สูงกวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วัดปริมาณฝนได 589.6 มิลลิเมตร (สูงกวา 

คาเฉลี่ยรอยละ 102) โดยปริมาณฝนรวมมากที่สุดของประเทศไทยในเดือนนี้ คือ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 

วัดปริมาณฝนได 793.5 มิลลิเมตร (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 13) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา ในเดือนนี้พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีสภาวะฝน 

อยูในเกณฑปกติ (GMI มีคาระหวาง 41 - 60) ถึงความชื้นสูงกวาปกติ (GMI มีคาระหวาง 61 - 90)  

โดยมีบางพื้นที่มีความชื้นเกินความตองการ (GMI มีคาระหวาง 91 - 100) ไดแก จังหวัดแมฮองสอน (อําเภอ 

แมสะเรียง) สุราษฎรธานี สงขลา และทาอากาศยานภูเก็ต สําหรับพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือลาง 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงบางพื้นที่ทางดานตะวันตกของภาคเหนือมีสภาวะฝนอยูในเกณฑ 

คอนขางแลงถึงแลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0 - 40) โดยพื้นที่แลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0 – 20) ไดแก 

จังหวัดตาก (อําเภออุมผาง) สุรินทร ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี (อําเภออูทอง) และลพบุรี 

 เดือนกรกฎาคม 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอาวไทยตลอดเดือน โดยมีกําลังแรงในชวงกลางเดือนและปลายเดือน นอกจากนี้ ยังไดรับอิทธิพลจาก

พายุโซนรอน “เซินติญ” บริเวณทะเลจีนใตตอนบนที่เคลื่อนข้ึนฝงที่เมืองวิญ ประเทศเวียดนามตอนบน 

เมื่อวันที่ 19 จากนั้นไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชัน รวมทั้งมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมอยู

บริเวณอาวตังเก๋ียและประเทศเวียดนามตอนบนในชวงปลายเดือน สงผลใหเดือนนี้ปริมาณฝนรวมตลอดเดือน 

ในพื้นที่สวนใหญมีคาสูงกวา 150 มิลลิเมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา พื้นที่สวนใหญมี

ปริมาณฝนรวมสูงกวาคาเฉลี่ย โดยบริเวณที่มีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อําเภอเกาะสีชัง 

จังหวัดชลบุรี ซ่ึงวัดปริมาณฝนได 9.8 มิลลิเมตร (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 91) สวนบริเวณที่มีปริมาณฝนรวม 

สูงกวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วัดปริมาณฝนได 751.1 มิลลิเมตร (สูงกวาคาเฉลี่ย 
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รอยละ 192) โดยปริมาณฝนรวมมากที่สุดของประเทศไทยในเดือนนี้ คือ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

วัดปริมาณฝนได 1222.8 มิลลิเมตร (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 33) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา ในเดือนนี้พื้นที่สวนใหญของประเทศมีสภาวะฝนอยูใน

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

บริเวณเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีหลายพื้นที่มี

สภาวะฝนอยูในเกณฑความชื้นเกินความตองการ (GMI มีคาระหวาง 91 - 100) ไดแก พื้นที่ทางดานตะวันตก

ของภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแมฮองสอน (อําเภอแมสะเรียง) และตาก (อําเภอแมสอด) และพื้นที่ทาง 

ดานตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธาน ี

รวมถึงบางพื้นที่ในภาคกลาง ที่จังหวัดลพบุรี (อําเภอบัวชุม) และภาคใตบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี 

ระนอง และสตูล สําหรับพื้นที่แลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0 - 20) ไดเพิ่มบริเวณข้ึนจากเดือนที่ผานมา 

ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร สุรินทร (อําเภอนางรอง) สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม (อําเภอ

กําแพงแสน) สมุทรปราการ (สถานีนํารอง) ชลบุรี (อําเภอเมือง เกาะสีชัง และแหลมฉบัง) ระยอง จันทบุรี 

และกระบี่ (เกาะลันตา) สวนพื้นที่ที่ยังคงแลงจัดตอเนื่องจากเดือนกอน คือ จังหวัดสุรินทร (อําเภอเมือง) 

สุพรรณบุรี (อําเภออูทอง) และลพบุรี นอกจากนี้ พื้นที่แลงถึงคอนขางแลง (GMI มีคาระหวาง 21 - 40) 

เพิ่มข้ึนจากเดือนที่แลวเชนกัน โดยสวนใหญอยูในบริเวณทางตอนลางของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวมถึงภาคกลาง บริเวณชายฝงภาคตะวันออกและบางสวนของภาคใตฝงตะวันออก ไดแก บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ (อําเภอหัวหิน) นครศรีธรรมราช สงขลา (อําเภอหาดใหญ) ยะลา และนราธิวาส 

 เดือนสิงหาคม 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 

อาวไทยตลอดเดือน โดยมีกําลังแรงในชวงกลางเดือน ประกอบในบางชวงรองมรสุมไดเลื่อนลงมาผาน

ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน นอกจากนี้ ในชวงกลางเดือน พายุโซนรอน 

“เบบินคา” ไดเคลื่อนเขาสูประเทศไทยบริเวณจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 18 ขณะมีกําลังแรงเปนพายุ

ดีเปรสชัน จากนั้นไดเคลื่อนผานจังหวัดเชียงใหมเขาสู ประเทศเมียนมาพรอมทั้งอ อนกําลังลง 

เปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมประเทศเมียนมา สําหรับปริมาณฝนรวมตลอดเดือน 

ในประเทศไทยสวนใหญอยูในชวง 50 - 300 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา พื้นสวนใหญ

มีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณจังหวัดตาก ขอนแกน ราชบุรี สมุทรปราการ 

นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และปตตานี สวนบริเวณที่มีปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ย พบในบางพื้นที่

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต สําหรับปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนนี้ คือ อําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง วัดปริมาณฝนได 1124.8 มิลลิเมตร (สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 42.8) สวนปริมาณฝนนอย

ที่สุด คือ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี วัดปริมาณฝนได 7.5 มิลลิเมตร (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 94.3) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา ในเดือนนี้พื้นที่ที่มีสภาวะฝนอยูในเกณฑปกติถึงความชื้น 

เกินความตองการมีพื้นที่ลดลง (GMI มีคาระหวาง 41 - 100) แตยังคงมีความชื้นสูง (GMI มีคาระหวาง 
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61 - 90) ในบริเวณจังหวดัแมฮองสอน (อําเภอแมสะเรียง) ลําปาง (อําเภอเมือง) นาน (อําเภอทาวังผา) 

อุตรดิตถ ตาก (อําเภอแมสอด) เพชรบูรณ (อําเภอวิเชียรบุรี) อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครสวรรค (อําเภอเมืองและตากฟา) ลพบุรี กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) ปราจีนบุรี 

(อําเภอเมืองและกบินทรบุรี) ชุมพร (อําเภอเมืองและสวี) และสุราษฎรธานี โดยพื้นที่ที่มีความชื้นเกิน

ความตองการ (GMI มีคาระหวาง 91 – 100) ไดแก บริเวณจังหวัดนครราชสีมา (อําเภอปากชอง) และ

ประจวบคีรีขันธ สําหรับพื้นที่ที่มีสภาวะฝนอยูในเกณฑคอนขางแลงถึงแลงจัด (GMI มีคาระหวาง 0 – 40) 

ไดขยายบริเวณเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตโดยพื้นที่แลงถึง

แลงจัด (GMI มี คาระหวาง 0 - 30) ไดแก บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม ลําปาง แพร 

นาน สุโขทัย (อําเภอศรีสําโรง) ตาก (อําเภอเมืองและสามเงา) เพชรบูรณ เลย ขอนแกน (อําเภอเมือง

และทาพระ) มหาสารคาม (อําเภอโกสุมพิสัย) นครราชสีมา สุรินทร (อําเภอทาตูม) ชัยนาท (อําเภอ

สรรพยา) สระแกว (อําเภออรัญประเทศ) จันทบุรี (อําเภอขลุง) เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา 

(อําเภอเมืองและหาดใหญ) พัทลุง ยะลา และตรัง โดยพื้นที่ที่ยังคงแลงจัดตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา 

(GMI มีคาระหวาง 0 - 20) ไดแก จังหวัดสุโขทัย (อําเภอนางรอง) สุพรรณบุรี (อําเภอเมืองและอูทอง) 

กาญจนบรีุ ราชบุรี สมุทรปราการ (สถานีนํารอง) ชลบุรี (อําเภอเมือง เกาะสีชังและแหลมฉบัง) และกระบี่ 

(เกาะลันตา) 

 เดือนกันยายน 2560 บริเวณประเทศไทยมีการกระจายของฝนไมคอยสม่ําเสมอ โดยมี

ฝนตกหนาแนนเปนระยะ ๆ จากอิทธิพลของรองมรุสมที่พาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยพาด

ผานภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางชวงไดเลื่อนลงมาพาดผานภาคกลาง

ตอนลาง ภาตะวันออกและภาคใตตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรงในชวงกลางเดือนจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอน จํานวน 2 ลูก 

ที่เคลื่อนตัวผานทะเลจีนใตตอนบนเขามาสลายตัวในบริเวณใกลกับประเทศไทย ไดแก พายุโซนรอน  

“บารีจัต” ที่เคลื่อนผานเกาะไหหลําเขาสูอาวตังเก๋ียแลวออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันกอนเคลื่อนฝง

บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 15 แลวออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ําบริเวณ

ประเทศลาวและไตฝุน “มังคุด” ที่เคลื่อนข้ึนฝงทางตอนใตของประเทศจีนในวันที่ 16 จากนั้นออนกําลัง

ลงเปนพายุโซนรอนและพายุดีเปรสชันกอนจะออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ําากําลังแรงปกคลุม

บริเวณมณฑลยูนนาน สําหรับปริมาณฝนรวมตลอดเดือนในประเทศไทยสวนใหญอยูในชวง 100 - 300 

มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย พบวา เดือนนี้พื้นที่สวนใหญมีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ย

โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน สุโขทัย เพชรบูรณ อุดรธานี นครสวรรค 

กาญจนบุรี และสุราษฏรธาน ีที่มีปริมาณฝนต่ํากวาคาเฉลี่ยมากกวา สวนบริเวณที่มีปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ย

พบในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต สําหรับปริมาณฝนมากที่สุด 

ในเดือนนี้ คือ สถานีอากาศเกษตรพลิ้ว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วัดปริมาณฝนได 815.6 มิลลิเมตร 
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(สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 45.8) สวนปริมาณฝนนอยที่สุด คือ สถานีอากาศเกษตรลําปาง อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง วัดปริมาณฝนได 42.6 มิลลิเมตร (ต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละ 80.2) 

 ผลการวิเคราะห GMI: พบวา ในเดือนนี้พื้นที่ที่มีสภาวะฝนอยูในเกณฑปกติถึงความชื้น 

เกินความตองการมีพื้นที่ลดลง (GMI มีคาระหวาง 41 -100) แตยังคงมีความชื้นสูงกวาปกติ (GMI มีคา

ระหวาง 61 -90) ในบริเวณจังหวดัแมฮองสอน (อําเภอแมสะเรียง) นาน (อําเภอทาวังผา) ตาก (อําเภอ

แมสอด) สกลนคร มุกดาหาร ศรีสะเกษ นครราชสีมา (อําเภอปากชอง) นครสวรรค (อําเภอตากฟา) 

กาญจนบุรี (อําเภอทองผาภูมิ) ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี (อําเภอเมืองและกบินทรบุรี) ชลบุรี (อําเภอ 

สัตหีบ) ชุมพร นราธิวาส และระนอง โดยพื้นที่ที่มีความชื้นเกินความตองการ (GMI มีคาระหวาง 

91 - 100) ไดแก บริเวณจงัหวัดอุบลราชธานี สําหรับพื้นที่ที่มีสภาวะฝนอยูในเกณฑแลงถึงแลงจัด (GMI 

มีคาระหวาง 0 - 30) ไดขยายบริเวณเพิ่มข้ึนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

โดยเฉพาะพื้นที่แลงจัด (GMI มีคา ระหวาง 0 - 20) ที่เพิ่มพื้นที่ข้ึนในจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย 

ลําพูน ลําปางตาก (อําเภออุมผาง) เพชรบรูณ (อําเภอหลมสัก) เลย ชัยภูมิ รอยเอ็ด นครราชสีมา (อําเภอ

โชคชัย) สุรินทร ระยอง จันทบุรีและตรัง และหลายพื้นที่ยังคงแลงจัดตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา (GMI 

มีคาระหวาง 0-20) ไดแก จังหวัดเชียงใหม แพร สุโขทัย (อําเภอศรีสําโรง) ตาก (อําเภอเมืองและสามเงา) 

เลย ขอนแกน (อําเภอเมืองและทาพระ) มหาสารคาม (อําเภอโกสุมพิสัย) นครราชสีมา สุรินทร 

(อําเภอทาตูม) บุรีรัมย (อําเภอนางรอง) ชัยนาท (อําเภอสรรพยา) สุพรรณบุรี (อําเภอเมืองและอูทอง) 

กาญจนบุรี ราชบุ รี สมุทรปราการ (สถานีนําร อง) ชลบุรี (เกาะสีชังและแหลมฉบัง) เพชรบุ รี 

นครศรีธรรมราช สงขลา (อําเภอเมืองและหาดใหญ) ปตตานี และกระบี่ (เกาะลันตา) 
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ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
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3) สภาพนํ้าในอางเก็บนํ้า (ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา กรมชลประทาน ณ วันที ่

1 พฤศจิกายน 2561) 

สภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ําในอางฯ 

ทั้งหมด 61,354 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 81 ของความจุอางฯ ขนาดใหญและขนาดกลาง

ทั้งหมด ลดลงจากป 2560 ที่มีปริมาตร 64,311 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 4.6 สําหรับ

ปริมาตรน้ําที่สามารถใชการได 37,425 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 61 ของปริมาตรน้ําในอางฯ 

ทั้งหมด และสามารถรับน้ําไดอีก 14,731 ลานลูกบาศกเมตร 

เมื่อพิจารณาถึงปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางทั้งประเทศ โดยแยก

เปนรายภาค มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 20,171 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 78.1 

ของความจุอางฯ ในภาคเหนือ ลดลงจากป 2560 ที่มีปริมาตร 21,506 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลง

รอยละ 6.2 ปริมาตรน้ําใชการได 13,327 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําไดอีก 5,667  

ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก ภูมิพล มีปริมาตรน้ํา 9,706 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 

72.1) สิริกิติ์ มีปริมาตรน้ํา 8,348 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 87.8) และแควนอยบํารุงแดน มีปริมาตรน้ํา 

740 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 78.8) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 6,179 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน

รอยละ 59.6 ของความจุอางฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มข้ึนจากป 2560 ที่มีปริมาตร 9,995 

ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 38.2 ปริมาตรน้ําใชการได 4,379 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถ

รับน้ําไดอีก 4,187 ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก อุบลรัตน มีปริมาตรน้ํา 835  

ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 34.3) ลําปาว มีปริมาตรน้ํา 1,246 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 62.9) 

สิรินธร มีปริมาตรน้ํา 1,367 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 69.5) 

ภาคกลาง ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 1,152 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 64.4 

ของความจุอางฯ ในภาคกลาง ลดลงจากป 2560 ที่มีปริมาตร 1,756 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 

34.4 ปริมาตรน้ําใชการได 1,068 ลานลูกบาศกเมตร สามารถรับน้าํไดอีก 636 ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ 

ที่สําคัญ ไดแก ปาสักชลสิทธิ์ มีปริมาตรน้ํา 742 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 77.3) 

ภาคตะวันตก ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 24,370 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 91.1 

ของความจุอางฯ ในภาคตะวันตก เพิ่มข้ึนจากป 2560 ที่มีปริมาตร 22,688 ลานลูกบาศกเมตร หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 7.4 ปริมาตรน้ําใชการได 11,085 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําไดอีก 2,377 

ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก ศรีนครินทร มีปริมาตรน้ํา 16,450 ลานลูกบาศกเมตร 

(รอยละ 92.7) และวชิราลงกรณ มีปริมาตรน้ํา 7,791 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 87.9) 
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ภาคตะวันออก ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 2,340 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 94.4 

ของความจุอางฯ ในภาคตะวันออก เพิ่มข้ึนจากป 2560 ที่มีปริมาตร 2,189 ลานลูกบาศกเมตร หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 6.9 ปริมาตรน้ําใชการได 2,188 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําไดอีก 142 

ลานลูกบาศกเมตร โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก คลองสียัด มีปริมาตรน้ํา 388 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 

92.4) 

ภาคใต ปริมาตรน้ําในอางฯ รวม 7,141 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 80.6  

ของความจุอางฯ ในภาคใต ลดลงจากป 2560 ที่มีปริมาตร 6,093 ลานลูกบาศกเมตร หรือลดลงรอยละ 

17.2 ปริมาตรน้ําใชการได 5,378 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําไดอีก 1,722 ลานลูกบาศกเมตร 

โดยอางฯ ที่สําคัญ ไดแก รัชชประภา มีปริมาตรน้ํา 4,828 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 85.6)  

บางลางมีปริมาตรน้ํา 925 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 63.6) และแกงกระจาน มีปริมาตรน้ํา 650  

ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 91.5) 

3.2 ผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2561 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการตามแผนการพัฒนาการเกษตรและแนวนโยบาย

ของรัฐบาล โดยใหความสําคัญตอการขับเคลื่อนภาคเกษตรเพื่อแกไขปญหาภาคการเกษตร ชวยเหลือให

เกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถยืนหยัดอยูไดดวยตนเอง ซึ่งมีการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 

 1) การขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร 

1.1) ใชหลัก “ตลาดนําการผลติ” เพื่อวางแผนการผลิตใหอุปสงคและอุปทานสมดุลกัน 

โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงเกษตรกรกับหนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน การเชื่อมโยงตลาดผาน

ระบบสหกรณ การเชื่อมโยงผานผูนําเกษตรกร และการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผูคา เกษตรกรสามารถ

เชื่อมโยงกับสหกรณ/ภาคเอกชน จําหนายใหกับหางสรรพสินคาโมเดิรนเทรด และสงออกผลผลิตไปยัง

ตางประเทศ ทําความรวมมือและจับคูคาทางการคา และเพิ่มชองทางการตลาดออนไลน 

1.2) การสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โดยใหเกษตรกรรายยอยรวมกลุมบริหาร

จัดการดานการผลิต การถายทอดเทคโนโลยีและการตลาด ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สงเสริมงานวิจัย/นวัตกรรมในแปลงใหญ สนับสนุนปจจัยการผลิต เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรและ

แหลงน้ํา ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชื่อมโยงตลาด และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ

พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ 

1.3) การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพื่อ

เปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร และใหบริการดานการเกษตรแกเกษตรกรในพื้นที่รวม 882 ศูนย โดยมี

เกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู และสรางเครือขายศูนยเรียนรูใหมีการเชื่อมโยงการผลิตสินคาเกษตร 

ปจจัยการผลิต และการตลาด 
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1.4) การบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri – Map) โดยจัดทําแผนที่ขอมูลการเกษตรและการพาณิชย ใหสามารถวิเคราะห

อุปสงคอุปทานของผลผลิตและปจจัยการผลิต เพื่อบริหารจัดการสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันและสามารถคาดการณในอนาคตได อาทิ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวในพื้นที่ไม

เหมาะสม (N) ไปทําประมง ปศุสัตว ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน และอบรมการจัดทําบัญชี

ตนทุนอาชีพในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลติแกเกษตรกร 

1.5) การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer เพื่อใหเกษตรกรมีศักยภาพดานการผลิต 

การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและมีรายไดเพิ่มข้ึน โดยแลกเปลี่ยนรู

และสรางครือขาย Young Smart Farmer ระดับเขต พัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จัดทํา

แผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล คนหา Smart Farmer ตนแบบ สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขาย 

Smart Farmer ถายทอดความรูและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 

1.6) การจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตร โดยการรับฝาก ถอน ใหยืม หรือแลกเปลี่ยน

สินคาเกษตร ประกอบดวย ธนาคารโค – กระบือ ธนาคารปุยอินทรีย ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

ธนาคารขาวในสถาบันในเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง และ

ธนาคารหมอนไหม  

1.7) การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ

พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรภายใตความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หอการคา 

สถาบันการศึกษาและประชาชน โดยพัฒนาสถาบันเกษตรกรเปนองคกรหลักในระดับอําเภอ พัฒนา

ผลิตภัณฑ ขยายชองทางการตลาด สรางมูลคาเพิ่ม ภายใตความรวมมือกับหอการคาจังหวัด ใหบริการ

ปจจัยการผลิตคุณภาพและการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาคุณภาพและ

รับรองมาตรฐาน 

1.8) การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยควบคุมและตรวจสอบการ

เขาออกเรือประมงพาณิชย เฝาระวังการทําประมง สุมตรวจสัตวน้ําทาเทียบเรือประมง ตรวจสอบระบบ

การตรวจสอบยอนกลับของโรงงาน ออกใบอนุญาตทําการประมงและจดทะเบียน สํารวจและรวบรวม

ขอมูลสภาวะทรัพยากรประมงเพื่อประเมินศักยภาพการผลิตของเรือประมง 

1.9) การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP) โดยตรวจรับรองและตรวจ

ติดตามมาตรฐานฟารม สถานประกอบการ และโรงงาน ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อการ

นําเขาและสงออก เพื่อใหสินคาเกษตรในประเทศมีความปลอดภัย สรางตลาดที่แนนอนใหกับสินคา

เกษตรที่ไดมาตรฐานหรือเพิ่มรายไดใหเกษตรกร และสรางความมั่นใจในสินคาเกษตรและอาหารสงออก 

1.10) การใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน โดยสนับสนุนเงินอุดหนุน

ใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในการจัดหาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร และสรางชางเกษตรทองถ่ินโดย
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พัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกตองในการใชเคร่ืองจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ

บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

1.11) การสงเสริมเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย 

เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ปริมาณการคาและการบริโภคในประเทศ และผลักดันใหการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรียไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยจัดทําแผนที่ Organic Mapping เพื่อ

แสดงที่ตั้งแปลงเกษตรอินทรีย พัฒนา Organic Agriculture Database และ Organic Bot (Line 

application) เพื่อเชื่อมโยงตลาดและทําการซื้อขายแบบออนไลน 

1.12) การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อเผยแพรแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม

ไปสูสาธารณชน โดยประเมนิศักยภาพและจัดกลุมเกษตรกร สนับสนุนปจจัยการผลิตเมล็ดพันธุผักและ

ดานประมง ใหความรูดานปศุสัตว ดานการพัฒนาที่ดิน และการจัดทําบัญชีตนทุนอาชพี 

1.13) การวางแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร โดยกําหนดแนวทางการ

แกปญหาสินคาขาวตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรอยางตอเนื่อง ดําเนินการสงเสริมการ

ปลูกขาว การผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ การผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข43 และสงเสริมระบบ

เกษตรแมนยําสูง เชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี และ

การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมต่ํา 13 ทุง 

1.14) การเพ่ิมศักยภาพตลาดสินคาเกษตร ไดแก ตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่

“ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพื่อจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรทั้งคา

ปลีกและคาสง ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล อ.ต.ก. พัฒนาเว็บไซต www.agrimart.in.th ให

ทันสมัยใชงานไดสะดวก ตอยอดและปรับปรุงเว็บไซด www.ortorkor.com และตลาดเกษตรอินทรีย 

1.15) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพื่อสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 

จัดการน้ําทวมและอุทกภัย จัดการคุณภาพน้ํา จัดหาแหลงน้ําในระดับไรนานอกเขตชลประทาน พัฒนา

แหลงน้ําชุมชน/แหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดิน เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ลดการใชน้ํา

ภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิม และการบูรณาการเพื่อพัฒนาระดับภาค 

1.16) การจัดที่ดินและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดิน โดยการจัดที่ดินทํากินในเขต

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหเกษตรกร ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตาม

มาตรา 44 ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินทํากิน (กสน.3) หนังสือแสดงการทําประโยชน 

(กสน.5) ใหกับสมาชิกนิคมสหกรณ และจัดการปญหาที่ดินโดยพัฒนาคุณภาพดิน กอสรางแหลงน้ําและ

โครงสรางพื้นฐาน พัฒนาอาชีพและสนับสนุนการรวมกลุม 

1.17) จัดทําแผนพัฒนาประเทศ “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” โดยยึดหลักการมีสวน

รวมในการพัฒนาประเทศไทยสูความยั่งยืน แบงเปน (1) แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิต

ภาคเกษตร อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานน้ําระดับชุมชน การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่

 
 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561

และแนวโน้มปี 2562

17



 

 

18 

สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตร 

และการสงเสริมการตลาดสมัยใหม และ (2) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต อาทิ สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเกษตร อบรมเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกร 

ผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ และจางงานชลประทานเพื่อสรางรายได 

2) การแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร 

2.1) การชวยเหลือผูประสบปญหาภัยธรรมชาติ ไดแก ปญหาภัยแลง โดยจัดทํา

แผนการจัดสรรน้ํา และแผนการเพาะปลูกพืช การใหความชวยเหลือเตรียมเคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนที่ ปญหา

อุทกภัย โดยชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากพายุตาลัส พายุเซินกา พายุทกซูรี พายุฤดูรอน 

และหยอมความกดอากาศต่ํา และปญหาวาตภัย โดยชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

2.2) การแกปญหาราคาผลผลิตสินคาเกษตรตกต่ําที่สําคัญ ไดแก ยางพารา อาท ิ

การโคนยางที่มีอายุ 20 ข้ึนไปแลวปลูกทดแทนดวยยางพันธุดี สนับสนุนสินเชื่อชาวสวนยางรายยอยเพือ่

ประกอบอาชีพเสริม สนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง และโครงการพัฒนาอาชีพ

ชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน สับปะรด อาทิ สนับสนุนการกระจายสับปะรดโรงงานออกนอก

แหลงผลิตผานเครือขายสหกรณ สงเสริมการบริโภคสับปะรด การนําสับปะรดผลสดไปทําอาหารหมัก

เลี้ยงโคเนื้อและโคนม กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สุกร อาทิ เปนตัวกลางในการเจรจาปรับราคาใหเปนที่ยอมรับและเปนธรรม และประชุมพอคาคนกลาง

และผูนําเขาเคร่ืองในสุกร ไขไก อาทิ ดําเนินการใหผูเลี้ยงลดปริมาณการเลี้ยง ลดปริมาณโควตาการ

นําเขา และรวมมือกับผูสงออกเพื่อลดปริมาณไกไขลนตลาด และ กุง อาทิ แกไขปญหาภาวะราคากุง

ตกต่ํา โดยรวมกับภาคเอกชนเพื่อลดตนทุนปจจัยการผลิต รักษาเสถียรภาพราคากุงและจัดทําโครงการ

เพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเล 

2.3) การปรับระบบบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียน โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธี

ดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่มีการกํากับดูแลกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ 

ยกระดับมาตรฐานฟารมโคนมใหไดมาตรฐาน GAP และพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

2.4) การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) อาทิ จัดทําสถานะของกอง

เรือประมง ออกใบอนุญาตการทําประมงพาณิชย ผลักดันศูนย VMS เปนศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและ

คาดการณสถานการณดานการประมง เพื่อควบคุมกองเรือไดอยางเต็มรูปแบบ จัดตั้งศูนยควบคุมการ

แจงเขาออก (PIPO) จุดตรวจเรือประมงสวนหนา (FIP) และจัดทําความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ

แกไขปญหา IUU ในระดับภูมิภาค รวมทั้งจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการ
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ประมง โดยบูรณาการหนวยงานในพื้นที่ ตรวจและคุมครองแรงงานในภาคประมงและอบรมความรูตาม

แนวทางปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) 

3) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

3.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน 

ไดแก (1) การผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความตองการของตลาด (ตนทาง) โดยสงเสริม

การใชปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาศูนยเมล็ดพันธุขาว ผลิตพันธุดี ผลิตปจจัยการผลิตทดแทนการ

ใชสารเคมี พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดยตรวจรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟารม 

ตรวจรับรองสถานประกอบการและโรงงาน ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อการนําเขาและ

สงออก สงเสริม/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานปศุสัตว ดานพืชและดานหมอนไหม (2) พัฒนาศักยภาพ

การแปรรูปสินคาเกษตร (กลางทาง) โดยพัฒนากระบวนการแปรรูปสินคา พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ

แปรรูปขาวเชิงพาณิชย พัฒนาใหเขาสูระบบการจัดการ GAP/GMP สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม และ

พัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสินคาเกษตร และ (3) พัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินคาเกษตร 

(ปลายทาง) โดยจัดตลาดสินคาเกษตรที่ตลาด อ.ต.ก. จัดตั้ง Mini อ.ต.ก. และพัฒนาตลาดเกษตรกร 

3.2) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร สงเสริม

การดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถายทอดเทคโนโลยีดานพืช ประมง และปศุสัตว สงเสริม

สหกรณใหกับสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุมชาวบาน ใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พัฒนาพื้นที่

โครงการหลวง ถายทอดองคความรู สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษา

สิ่งแวดลอม และสงเสริมและอนุรักษศิลปหัตถกรรมพื้นบานของไทย 

3.3) การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ โดยพัฒนาระบบสหกรณ

และกลุมเกษตรกรใหเขมแข็ง ขับเคลื่อนการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการดาน

การเงินการบัญชีใหมีคุณภาพ สรางอาสาสมัครเกษตรเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของหนวยงาน สราง

และพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ถายทอดความรูเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผาน

ศูนยถายทอดประจําตําบลใหสามารถผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและมีรายไดเสริม 

3.4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง โดยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

ชุมชนใหเปนที่ตองการของตลาด พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน สรางโอกาสประชาชนใหเขาถึง

แหลงทุน และสรางธรรมาภิบาล โดยพักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหสมาชิกกลุมเกษตรกรและ

ชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

3.5) การฟนฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน ดวยการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟนฟูและ

ปองกันการชะลางพังทลายของดิน พัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ (ทุงกุลารองไห ทุงสัมฤทธิ์ ลุมน้ําทะเลสาบ
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สงขลา ฟนฟูพื้นที่เลี้ยงกุงกุลา ทุงหมาหิว) พัฒนาที่ดินในพื้นที่นิคมการเกษตร จัดทําระบบอนุรักษดิน

และน้ํา ปลูกไมยืนตนโตเร็ว จัดระบบการจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง สงเสริมการใชสารอินทรียและลดการ

ใชสารเคมีทางการเกษตร 

3.6) การเสริมสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ไดแก  

การจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ พัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ํา กอสรางฝาย ประตู

ระบายน้ํา กอสรางแกมลิงและสถานีสูบน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําและบรรเทาอุทกภัย 

พัฒนาศักยภาพการผลิตพชืปลอดภัย อบรมการทําฟารมอัจฉริยะ สนับสนุนขาวหอมมะลิมาตรฐาน/ขาว

อินทรีย สนับสนุนปจจัยการผลิตไมผล พืชผัก และพืชสมุนไพร สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผลไมให

ปลอดภัยไดมาตรฐาน อบรมการแปรรูปผลไมและการรับรองคุณภาพ ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปตนแบบ 

เพิ่มศักยภาพในการแปรรูปและบรรจุภัณฑ และยกระดับคุณภาพเสนไหมตามมาตรฐานและออกแบบ

ลวดลายผา พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบบริหารจัดการในการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ 

4) การดําเนินงานอ่ืนๆ 

4.1) การบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก การบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม โดยการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา สงเสริมการไถกลบและผลิตปุยอินทรีย

เพื่อลดการเผา ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา และการ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมพลังงานทดแทนทั้ง

ผูผลิตและผูใชใหเพิ่มสูงข้ึน สงเสริมฟารมเลี้ยงโค-กระบือใหเปนฟารมตนแบบในการนํากาซชีวภาพมา

เปนพลังงานทดแทน  

4.2) การสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม อาทิ การปรับปรุงพันธุพืชพันธุใหม สงเสริม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการผลิตและดานเคร่ืองจักรกลที่มีการขยายผลเชิงพาณิชยแลว สงเสริมให

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) บริหารการวิจัยดานการเกษตรเพื่อสรางความ

เขมแข็งของภาคการเกษตรอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการสรางความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่สามารถกอใหเกิดผลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการแกปญหาภาคการเกษตร 

สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Selected Topics ที่ตอบโจทยของผูใชประโยชนไดอยางตรงประเด็น และ

การจัดทําโครงการพัฒนาระบบศูนยกลางขอมูลงานวิจยัการเกษตรของประเทศ 

4.3) การบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณ ไดแก (1) การเรงรัดปรับกลไกการ

ขับเคลื่อนแบบบูรณาการระดับพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

เพื่อการแกไขปญหาและวางยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตรรวมกับจังหวัด (2) การปฏิรูประบบเกษตร 

พันธสัญญาใหเปนธรรม เพื่อกํากับดูแลการทําสัญญาระหวางเกษตรกรกับผูประกอบธุรกิจการเกษตรและ

ใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญา (3) การพัฒนาความรวมมือและขยายการดําเนินงานดานการเกษตร
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ตางประเทศ โดยเจรจาความรวมมือและขยายการดําเนินงานดานการเกษตรและ/หรือการเขารวมประชุม

ระหวางประเทศ และ (4) การจัดทําและเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานการเกษตรเพื่อใชเปนขอมูลในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ  

4.4) การออกกฎหมาย/การบังคับใชกฎหมาย/การอํานวยความยุติธรรม ไดแก การ

ออกกฎหมายใหม การปรับปรุง/แกไขกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมาย อาทิ รางพระราชบัญญัติ

ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลม พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาขาวและชาวนา

แหงชาติ พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... การปราบปรามการลักลอบนําเขาสัตวและซากสัตว การจับกุม

โรงฆาสัตวผิดกฎหมาย การจับกุมสารเรงเนื้อแดง และการดําเนินคดีผูกระทําผิดตาม พรบ.วัตถุอันตราย 

4.5) การพัฒนาเกษตร 4.0 ไดแก (1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยอิเล็กทรอนิกส

สารสนเทศ โดยพัฒนาระบบNational Single Window (NSW) ใหสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

กระบวนการนําเขาสงออกดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสแบบไรกระดาษไดอยางสมบูรณ พัฒนาระบบทะเบียน

เกษตรกร ระบบความเชื่อมโยง Application กับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาฐานขอมูล

เกษตรกรกลางโดยใชเทคโนโลยี Big Data จัดทําฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อใหบริการประชาชน 

เชื่อมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกรดานพืช ปศุสัตว และประมง รวมถึงบูรณาการขอมูลจากหนวยงานที่

เก่ียวของ เพื่อใหสามารถนําไปวิเคราะห วางแผน และกําหนดมาตรการ นโยบายภาคการเกษตรใน

สถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (2) การพัฒนาระบบตลาดออนไลน โดยพัฒนาตลาด

สินคาเกษตรระบบออนไลน “www.ortorkor.com” พัฒนาระบบตลาดกลางฐานขอมูลสินคาเกษตร

ปลอดภัย พัฒนารูปแบบเกษตรกรสูมาตรฐานการเกษตรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล การขายสินคาเกษตรแบบ 

e-commerce เชื่อมโยงธุรกิจจากกลุมผูซื้อสูกลุมเกษตรกร และการสรางตนแบบนวัตกรรมในสินคา

เกษตรที่มีศักยภาพ ตลอดจนผลักดันสินคาสหกรณและกลุมเกษตรกรเขาสูตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

 
 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561

และแนวโน้มปี 2562

21



 

 

22 

3.3 เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

 1) ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรและดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได ในชวงเดือนมกราคม - ตุลาคม 

2561 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรเฉลี่ยอยูที่ระดับ 126.3 สูงกวาชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 

114.8 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 10.1 ขณะที่ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูที่ระดับ 128.1 

ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 137.2 หรือลดลงรอยละ 6.7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 2) ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได ในชวงเดือน

มกราคม - ตุลาคม 2561 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลเฉลี่ยอยูที่ระดับ 121.6 เพิ่มข้ึนรอยละ 13.7 จากชวง

เดียวกันของป 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 106.9 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยู

ที่ระดับ 133.4 ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 141.8 หรือลดลงรอยละ 5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 3) ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตวและดัชนีราคาหมวดปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ในชวง

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตวเฉลี่ยอยูที่ระดับ 163.8 เพิ่มข้ึนรอยละ 2.7 

จากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 159.6 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดปศุสัตวที่เกษตรกรขายได 

เฉลี่ยอยูที่ระดับ 112.8 ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 121.5 หรือลดลง 

รอยละ 7.2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 4) ดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได ในชวง 

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ดัชนีผลผลิตหมวดประมงเฉลี่ยอยูที่ระดับ 69.5 ลดลงรอยละ 2.8 จาก

ชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 71.6 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย

อยูที่ระดับ 126.0 ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ระดับ 152.8 หรือลดลงรอยละ 

17.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 5) การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 

 การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยไปตลาดโลก ในชวงเดือนมกราคมถึง

ตุลาคม 2561 มีมูลคาอยูที่ 1,102,456 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ 

1,126,123 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.1 โดยมูลคาสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยใน

ตลาดหลกัที่ลดลง ไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สําหรับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

สําคัญที่มีมูลคาสงออกลดลง ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว น้ําตาลและผลิตภัณฑ ยางพารา ผลไมและ

ผลิตภัณฑ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ กุงและผลิตภัณฑ สวนสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่มีมูลคาสงออก

เพิ่มข้ึน ไดแก ขาวรวม มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ น้ํามันปาลม ผักและผลิตภัณฑ เนื้อไกและ

ผลิตภัณฑ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ นมและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ 

ตารางที่ 4 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยไปยังตลาดที่สําคัญ 

ประเทศ 

มูลคาการสงออก (ลานบาท) 
การเปล่ียนแปลง  

(รอยละ) 
สินคาสงออกที่สําคัญ 2560 

(ม.ค. – ต.ค.) 

2561 

(ม.ค. – ต.ค.) 

โลก 1,126,122.78 1,102,456.40 -2.10 ยางพารา ขาวและผลิตภัณฑ ผลไมและ

ผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ น้ําตาลและ

ผลิตภัณฑ เนื้อไกและผลิตภัณฑ 

กุงและผลิตภัณฑ 

อาเซียน 

(9 ประเทศ) 

279,197.37 298,530.12 6.93 น้ําตาลและผลิตภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑ 

ยางพารา ขาวและผลิตภัณฑ 

จีน 197,998.04 179,999.30 -9.09 ยางพารา มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ผลไม

และผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ น้ําตาลและ

ผลิตภัณฑ  

ญี่ปุน 141,389.48 135,035.13 -4.49 เนือ้ไกและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ 

ยางพารา กุงและผลิตภัณฑ ผักและผลิตภัณฑ  

สหรัฐอเมริกา 111,938.44 105,388.66 -5.85 กุงและผลิตภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑ 

ปลาและผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ 

ยางพารา 

สหภาพยุโรป 

(28 ประเทศ) 

99,881.62 98,421.31 -1.46 เนื้อไกและผลิตภัณฑ ยางพารา ผลไมและ

ผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ  

ปลาและผลิตภัณฑ 

อ่ืน ๆ 295,717.82 285,072.77 -3.60 ยางพารา ขาวและผลิตภัณฑ ผลไมและ

ผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ 

น้ําตาลและผลิตภัณฑ  

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

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 2561 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.6 เม่ือเทียบกับป 2560 โดยสาขาพืช 

สาขาปศุสัตว สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวเพิ่มข้ึน สวนสาขาประมงหดตัวลง 

ปจจัยบวก 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณมุงเนนการปฏิรูปภาคเกษตร ดวยหลักการตลาดนําการผลิต

ควบคูกับการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยไดดําเนินนโยบายที่สําคัญ อาทิ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา การสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร การบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต ลดตนทุนการผลิต พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง สงเสริมใหเกษตรกรเปนเกษตรกร

มืออาชีพที่มีศักยภาพทั้งทางดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด ทําใหการผลิตสินคาเกษตรสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานมากข้ึน 

 ปริมาณน้ําและสภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศยังคงเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร 

โดยปริมาณน้ําใชการไดในอางเก็บน้ําหลักของประเทศมีเพียงพอตอการเพาะปลูกพืชที่สําคัญหลายชนิด 

ทําใหพืชสวนใหญเจริญเตบิโตไดดีและมีผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึน 

ปจจัยลบ 

 ชวงตนฤดูเพาะปลูก (เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561) หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาทิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร รอยเอ็ด ขอนแกน บุรีรัมย ซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกขาวนาปที่สําคัญ 

ของประเทศ ประสบภัยแลง ฝนทิ้งชวง สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนขาวในระยะแตกกอ 

และชวงออกรวง ทําใหตนขาวแหงตาย เมล็ดขาวลีบไมสมบูรณ รวมทั้งมีวัชพืชข้ึนเปนจํานวนมาก สงผลให

ผลผลิตขาวตอไรลดลง 

 

สาขาพืช 

สาขาพืชในป 2561 ขยายตัวรอยละ 5.4 เม่ือเทียบกับป 2560 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก

ปริมาณน้ําใชการไดในอางเก็บน้ําหลักบริเวณลุมน้ําเจาพระยา (อางเก็บน้ําภูมิพล สิริกิติ์ แควนอยบํารุงแดน 

และปาสักชลสิทธิ์) เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา ทําใหเกษตรกรในหลายพื้นที่สามารถเพาะปลูกพืชฤดูแลงได

ตามปกติ ประกอบกับในชวงฤดูฝนมีปริมาณน้ําเหมาะสม เอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกพืช รวมถึงการ

ดําเนินนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ รวมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ

สงเสริมการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม การจัดหาแหลงน้ํา และการใชพันธุที่ดี สงผลใหเกษตรกร

ขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มการดูแลเอาใจใสมากข้ึน อยางไรก็ตาม การผลิตพืชบางสวนยังคงไดรับ
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ความเสียหายจากปญหาน้ําทวมและภาวะแหงแลงในบางพื้นที่ แตในภาพรวมไมสงผลกระทบตอการผลิต

ในสาขาพืชมากนัก สําหรับผลผลิตพืชที่เพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน 

สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ลําไย ทุเรียน และเงาะ โดย ขาวนาปรัง มีผลผลิตเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําสําคัญมากกวาปที่ผานมา และปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติอยูใน

เกณฑดี ทําใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกขาวไดสองรอบตามปกติ ประกอบกับราคาขาวที่เพิ่มข้ึน 

สงผลใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนในพื้นที่นาที่เคยปลอยวาง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีผลผลิต

เพิ่มข้ึน เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมเพิ่มข้ึน จูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกแทน

พืชอ่ืน เชน ออยโรงงานและมันสําปะหลัง ออยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากนโยบายภาครัฐ

สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกออยโรงงานแทนในพื้นที่เพาะปลูกขาวที่ไมเหมาะสม ประกอบกับโรงงาน

น้ําตาลใหการสนับสนุนและสงเสริมการปลูกออย ทําใหเกษตรกรมีการใชทอนพันธุดีและมีการดูแล 

เอาใจใสที่ดี รวมทั้งปริมาณน้ําเพียงพอตอการเติบโต สงผลใหมีผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึน สับปะรดโรงงาน 

มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากในป 2558 - 2559 ราคาสับปะรดอยูในเกณฑสูง ทําใหเกษตรกรมีการขยาย

พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึน ประกอบกับปริมาณน้ําฝนอยูในเกณฑดี ทําใหมีผลผลิตสับปะรดเพิ่มข้ึน 

ยางพารา มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากในป 2553 – 2555 ราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดอยูในเกณฑดี 

จูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกยางพาราแทนพื้นที่พืชไร ไมผล พื้นที่นา และพื้นที่โคนตนยางที่มีอายุมาก 

ประกอบกับเนื้อที่กรีดไดสวนใหญเปนตนยางพาราที่อยูในชวงอายุที่ใหผลผลิตสูง ปาลมนํ้ามัน 

มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากตนปาลมน้ํามันปลูกใหมในป 2558 เร่ิมใหผลไดในปนี้ ทําใหมีเนื้อที่ใหผล

เพิ่มข้ึน ประกอบกับในชวง 1 - 2 ป ที่ผานมา มีปริมาณน้ําฝนและสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย ทําให 

ตนปาลมมีความสมบูรณและมีจํานวนทะลายเพิ่มข้ึน ลําไย มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากตนลําไยที่ปลูกใน

ป 2558 เร่ิมใหผลผลิตในปนี้ ประกอบกับสภาพอากาศเหมาะสม มีปริมาณน้ําเพียงพอ และเกษตรกร

บํารุงดูแลรักษาตนลําไยเปนอยางดี ทําใหตนลําไยออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ทุเรียน มีผลผลิต

เพิ่มข้ึน เนื่องจากตนทุเรียนที่ปลูกในป 2556 เร่ิมใหผลผลิต และสภาพอากาศเอ้ืออํานวย ทําใหทุเรียน

ออกดอกและติดผลดี ประกอบกับราคาทุเรียนอยูในเกณฑดี ทําใหเกษตรกรมีการบํารุงดูแลรักษามากข้ึน 

สงผลใหมผีลผลิตตอไรเพิ่มสูงข้ึน และเงาะ มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรกรดูแลรักษาดี เพื่อทําให

ตนเงาะมีความสมบูรณ รวมทั้งสภาพอากาศเอ้ืออํานวย 

สําหรับผลผลิตพืชที่ลดลง ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง และมังคุด โดย ขาวนาป มีผลผลิต

ลดลง เนื่องจากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยแลงในชวงตนฤดูปลูก และฝนทิ้งชวงใน

ระยะขาวออกรวง ทําใหเมล็ดขาวลีบไมสมบูรณ สงผลใหขาวนาปบางสวนไดรับความเสียหาย 

มันสําปะหลัง มีผลผลิตลดลง เนื่องจากเนื้อที่เก็บเก่ียวลดลง ซึ่งเปนผลจากราคามันสําปะหลังในปที่ 

ผานมาตกต่ําอยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ใหผลตอบแทนดีกวา เชน ออยโรงงาน 

และขาวโพดเลี้ยงสัตว ประกอบกับบางพื้นที่มีฝนตกชุกและน้ําทวมขัง ทําใหหัวมันสําปะหลังบางสวน
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เนาเสีย และมังคุด มีผลผลิตลดลง เนื่องจากตนมังคุดมีการพักตนเพื่อสะสมอาหารจากการใหผลผลิตมาก 

เมื่อปที่แลว ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ฝนตกตอเนื่อง สงผลใหตนมังคุดแตกใบออนแทน

การออกดอก 

ดานราคา สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 เพ่ิมขึ้น ไดแก 

ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ลําไย ทุเรียน และมังคุด โดย ขาว มีราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจาก

ความตองการของตลาดตางประเทศเพิ่มข้ึน โดยมีคําสั่งซื้อขาวเขามามากข้ึน รวมทั้งมีการสงมอบขาว

ตามสัญญาซ้ือขายกับตางประเทศอยางตอเนื่อง สงผลใหราคาขาวเปลือกปรับตัวสูงข้ึน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มีราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากความตองการของอุตสาหกรรมอาหารสัตวขยายตัวข้ึน รวมทั้งการดําเนิน

มาตรการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพดานราคา มันสําปะหลัง 

มีราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ 

โดยเฉพาะโรงงานแปงมันและลานมัน ประกอบกับภาคเอกชนมีการกําหนดราคาสงออกมันเสนข้ันต่ํา 

ทําใหราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายไดปรับตัวสูงข้ึน ลําไย มีราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนมาผลิตลาํไยนอกฤดูกาลเพิ่มข้ึน เพื่อลดปญหาราคาตกต่ําในชวงฤดูกาลปกติที่มีผลผลิตลําไย

ออกสูตลาดกระจุกตัว (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม) ประกอบกับคุณภาพผลผลิตตรงตามความตองการ

ของตลาด ทุเรียนและมังคุด มีราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดไมเพียงพอกับความตองการ

ของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ไดแก ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางแผนดิบ ปาลมนํ้ามัน 

และเงาะ โดย ออยโรงงาน มีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออยโรงงานในประเทศเพิ่มมากข้ึน 

ประกอบกับราคาน้ําตาลในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ําตาลในตลาดโลก

เพิ่มข้ึนจากประเทศผูผลิตสําคัญ เชน บราซิล อินเดีย และจีน สับปะรดโรงงาน มีราคาลดลง เนื่องจาก

ปริมาณผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มข้ึนมากกวาความตองการของตลาด ยางแผนดิบ มีราคาลดลง เนื่องจาก

ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนจากพื้นที่เปดกรีดยางใหมที่เพิ่มข้ึน ประกอบกับความตองการของตลาดจีนซึ่งเปน 

ตลาดหลักยังคงชะลอตัว สงผลใหปริมาณสต็อกยางในประเทศของไทยยังอยูในระดับสูง ปาลมนํ้ามัน มีราคา

ลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันออกมาสูตลาดมาก สงผลใหสต็อกน้ํามันปาลมยังคงมี

ปริมาณสูงกวาสต็อกเพื่อความมั่นคงที่ประเมินไว ประกอบกับราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกมีทิศทาง

ลดลง เงาะ มีราคาลดลง เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเปนจํานวนมาก 

ดานการสงออก สินคาพืชและผลิตภัณฑที่มีปริมาณและมูลคาสงออกในชวงเดือนมกราคม – 

ตุลาคม 2561 เพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวรวม นํ้ามันปาลม ทุเรียนและผลิตภัณฑ และเงาะและผลิตภัณฑ 

โดย ขาวรวม มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากตลาดตางประเทศยังคงมีความตองการ 

ขาวคุณภาพดีจากไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนและแอฟริกา รวมทั้งมีการ

ทยอยสงมอบขาวตามสัญญาซื้อขายขาวในรูปแบบรัฐตอรัฐ (G to G) นํ้ามันปาลม มีปริมาณและมูลคา
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สงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากราคาน้ํามันปาลมดิบของไทยในชวงตนป 2561 ปรับตัวลดลงมาใกลเคียงกับ

ราคาตลาดโลก ทําใหในชวงคร่ึงปแรกสามารถสงออกไดอยางตอเนื่อง ทุเรียนและผลิตภัณฑ มีปริมาณ

และมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก จีน เวียดนาม และฮองกง มีความ

ตองการบริโภคทุเรียนและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน เงาะและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากตลาดสงออกหลัก ไดแก จีนและประเทศในอาเซียนมีความตองการบริโภคเพิ่มข้ึน 

สินคาพืชและผลิตภัณฑที่มีปริมาณและมูลคาสงออกในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 

ลดลง ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา สับปะรดและผลิตภัณฑ ลําไยและผลิตภัณฑ และมังคุด 

โดย ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากความตองการของโรงงานอาหารสัตว

ภายในประเทศยังมีตอเนื่อง ยางพารา มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากมาตรการทางการคา

ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนกดดันใหอุปสงคยางจากประเทศจีนซึ่งเปนผูนําเขารายใหญของไทย 

ชะลอตัว สับปะรดและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากผลผลิตสับปะรดโลกที่

เพิ่มข้ึนและตลาดสับปะรดสงออกของโลกมีการแขงขันสูง ทําใหผูซื้อตางประเทศบางสวนหันไปนําเขา

สับปะรดจากประเทศคูแขงของไทย เชน ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาแทน ลําไย

และผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากตลาดสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก 

เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย มีการนําเขาลดลง โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่มีมาตรการจํากัดการนําเขา

ลําไยในชวงเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม สงผลใหไทยไมสามารถสงออกลําไยและผลิตภัณฑไปยัง

อินโดนีเซียได และมังคุด มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดนอย และ

ไมไดคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 

สินคาที่มีปริมาณสงออกลดลง แตมูลคาสงออกเพ่ิมขึ้น ในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 

2561 คือ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มีปริมาณสงออกลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศ

ลดลง ขณะที่มูลคาสงออกเพิ่มข้ึนจากราคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑที่ปรับตัวสูงข้ึน โดยประเทศจีน

ซึ่งเปนประเทศคูคาหลักของไทยมีความตองการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยอยางตอเนื่อง 

และสินคาที่มีปริมาณสงออกเพ่ิมขึ้น แตมูลคาสงออกลดลง คือ นํ้าตาลและผลิตภัณฑ มีปริมาณ

สงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ําตาลของไทยเพิ่มข้ึน ขณะที่ราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก

ปรับตัวลดลงจากอุปทานน้ําตาลของโลกที่มีอยูมาก ทําใหมูลคาการสงออกลดลง 
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สาขาปศุสัตว 

สาขาปศุสัตวในป 2561 ขยายตัวรอยละ 1.9 เม่ือเทียบกับป 2560 โดยสินคาปศุสัตวที่สําคัญ 

ทุกชนิดเพิ่มข้ึน ไดแก ไกเนื้อ สุกร โคเนื้อ ไขไก และน้ํานมดิบ ซึ่งเปนผลจากการจัดการฟารมที่ได

มาตรฐาน มีการเฝาระวังและควบคุมโรคระบาดอยางตอเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวยให

สัตวเติบโตไดดีกวาปที่ผานมา สําหรับผลผลิตไกเน้ือ เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับ

ความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยการผลิตไกเนื้อของไทย มีระบบการผลิตที่ปลอดภัย 

เปนที่ยอมรับของประเทศคูคา ทําใหมีความตองการนําเขาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในตลาดหลักทั้งญี่ปุน 

สหภาพยุโรป และอาเซียน ขณะที่ความตองการบริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน เนื่องจากราคาเนื้อไกที่

ยังคงต่ํากวาเนื้อสัตวประเภทอ่ืน ผลผลิตสุกร เพิ่มข้ึนจากความตองการบริโภคอยางตอเนื่องของตลาด

ภายในประเทศ ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมที่ดี มีการปองกันโรคระบาดในสุกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหอัตราการรอดของสุกรเพิ่มข้ึน แมวาเกษตรกรบางสวนจะลดปริมาณการผลิตลงจาก

ปญหาผลผลิตสุกรลนตลาดซึ่งเปนปญหาสะสมจากป 2560 แตปริมาณผลผลิตโดยรวมยังเพิ่มข้ึน 

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา การผลิตโคเน้ือ มีการขยายการผลิตโคมีชีวิตเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตลาดทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน ทําใหมีผลผลิตโคเนื้อเพิ่มข้ึน สวนผลผลิตไขไก เพิ่มข้ึน

เนื่องจากเกษตรกรมีการจัดการฟารมที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการรณรงคสงเสริมการบริโภคไขไก 

แมจะมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก โดยใหเกษตรกรรายใหญปลดแมไกไขยืนกรงอายุไมเกิน 72 

สัปดาห เพื่อลดปริมาณผลผลิตไขไกในตลาด แตผลผลิตไขไกในป 2561 ยังคงเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา 

นํ้านมดิบ มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรกรปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิต มีการคัดทิ้งแมโคที่

ไมสมบูรณและใหน้ํานมนอย สงผลใหอัตราการใหน้ํานมตอแมตอปเพิ่มข้ึน 

ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 สินคาปศุสัตวสวนใหญที่มีราคาเฉลี่ยลดลง

เมื่อเทียบกับป 2560 ไดแก ไกเนื้อ สุกร และโคเนื้อ เนื่องจากผลผลิตที่ออกสูตลาดเพิ่มข้ึน แมจะมีความ

ตองการบริโภคอยางตอเนื่องทั้งป แตผลผลิตยังคงมีมาก ทั้งนี้ ในชวงคร่ึงแรกของป 2561 ภาครัฐไดมี

มาตรการใหลดปริมาณการผลิตสินคาปศุสัตว โดยปลดระวางแมพันธุสุกร นําสุกรชําแหละเขาหองเย็น 

รวมทั้งมีมาตรการกระตุนการบริโภคสุกรหัน โคเนื้อ และไกเนื้อ ซึ่งทําใหราคาสินคาปศุสัตวในชวงคร่ึงหลังของป

ปรับตัวสูงข้ึนจากชวงคร่ึงแรกของป แตราคาเฉลี่ยทั้งปยังคงต่ํากวาป 2560 สําหรับไขไกและน้ํานมดิบมี

ราคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเล็กนอย โดยราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรขายไดเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรกรไดรับ

แรงจูงใจจากเกณฑการรับซื้อน้ํานมดิบที่ข้ึนอยูกับคุณภาพ สวนราคาไขไกเพิ่มข้ึนจากการดําเนิน

มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก 

ดานการสงออก ในชวงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ปริมาณและมูลคาสงออกสินคา 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑที่สําคัญขยายตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยการสงออกเน้ือไก

และผลิตภัณฑ ขยายตัวทั้งเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งและเนื้อไกปรุงแตง เนื่องจากความตองการบริโภค
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ของตลาดหลักที่เพิ่มข้ึน ไดแก ญี่ปุน กลุมประเทศในอาเซียน และสหภาพยุโรป เน้ือสุกรและผลิตภัณฑ 

มีการสงออกไปยังประเทศคูคาสําคัญเพิ่มข้ึน ไดแก ญี่ปุน ฮองกง สปป.ลาว เมียนมา และมาเลเซีย แมวา

จะเกิดการระบาดของโรคไขอหิวาตแอฟริกันในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในจีน แตไมสงผลตอ

การผลิตและการสงออกของไทย เนื่องจากเกษตรกรมีการเฝาระวังอยางเขมงวด สําหรับสุกรมีชีวิต 

มีการสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกัมพูชาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องผานการคาชายแดนตั้งแต 

ชวงกลางป 2560 ไขไก มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากการเรงระบายผลผลิตไขไก

สวนเกินไปยังตลาดตางประเทศ ไดแก ฮองกง และสิงคโปร โดยความรวมมือของผูสงออกรายใหญตั้งแต

ไตรมาสที่ 2 ของป 2561 สําหรับการสงออกนมและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน เนื่องจากประเทศคูคาที่สําคัญ 

ไดแก กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย ลาว ฟลิปปนส สิงคโปร ยังมีความตองการนมและผลิตภัณฑอยาง

ตอเนื่อง 

 

สาขาประมง 

สาขาประมงในป 2561 หดตัวรอยละ 1.0 เม่ือเทียบกับป 2560 โดยกุงทะเลเพาะเลี้ยง มีผลผลิต

ออกสูตลาดลดลงจากการที่เกษตรกรสวนใหญชะลอการลงลูกกุง เนื่องจากราคากุงมีแนวโนมลดลง

คอนขางมาก ซึ่งเปนผลจากผลผลิตกุงของโลกมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางมากจนเกิดภาวะกุงลนตลาด สําหรับ

ปริมาณสัตวน้ําที่นําข้ึนทาเทียบเรือในภาคใตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะทีผ่ลผลิตประมงน้ําจืด 

อาทิ ปลานิล ปลาดุก มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน เปนผลมาจากปริมาณน้ํามีเพียงพอตอการเลี้ยง 

เกษตรกรสามารถขยายเนื้อที่เลี้ยง เพิ่มรอบการเลี้ยง และเพิ่มอัตราการปลอยลูกพันธุเพิ่มข้ึน 

ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 ราคากุงขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัวตอ

กิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งสอดคลองกับราคาใน

ตลาดโลกที่ลดลงตามภาวะอุปทานสวนเกิน สําหรับปลานิลขนาดกลาง และปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 2 – 4 

ตัวตอกิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยลดลงเชนเดียวกัน โดยเปนการลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มข้ึน 

ดานการสงออก ในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ปลาและผลิตภัณฑ มีปริมาณและ

มูลคาสงออกเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 เนื่องจากความตองการของตลาด

ตางประเทศที่ยังมีอยางตอเนื่อง อาทิ ญี่ปุน เวียดนาม มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย กัมพูชา และรัสเซีย 

สําหรับกุงและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากความสามารถในการแขงขันเร่ือง

ราคากุงของไทยในตลาดโลกต่ําลง ไมสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง คือ อินเดีย อินโดนีเซีย และ

เวียดนาม ที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาได เปนผลใหมูลคาการสงออกของไทยลดลง สวนปลาหมึกและ

ผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลงเชนเดียวกัน 
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สาขาบริการทางการเกษตร 

สาขาบริการทางการเกษตรในป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.0 เม่ือเทียบป 2560 ซึ่งเปนผล

จากการจางบริการเตรียมดิน ไถพรวนดนิ และเก่ียวนวดขาวเพิ่มข้ึน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกขาวเพิ่มข้ึน

จากสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวยและปริมาณน้ําที่เพียงพอสําหรับการเพาะปลูก ในสวนของออยโรงงาน 

มีการใชบริการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การร้ือตอออยเพื่อปลูกใหมทดแทนของเดิม และขยายพื้นที่

เพาะปลูกออยโรงงานเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ภาครัฐไดสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อใชเทคโนโลยีและ

เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเพิ่มข้ึน ทั้งในดานการเตรียมดิน การเพาะปลูก และการเก็บเก่ียว

ผลผลิต 

สาขาปาไม 

สาขาปาไมในป 2561 ขยายตัวรอยละ 2.0 เม่ือเทียบกับป 2560 โดยผลผลิตปาไมสําคัญที่

เพิ่มข้ึน ไดแก ไมยางพารา คร่ัง ถานไม และรังนกนางแอน โดยการขยายตัวของไมยางพารามีปจจัยหลกั

มาจากการตัดโคนสวนยางพาราเกาเพื่อปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดีและพืชอ่ืน ซ่ึงไมยางพาราสวนใหญ

ถูกนําไปผลิตเปนเฟอรนิเจอรและชิ้นสวน และมีการสงออกไปยังประเทศจีนเปนหลัก นอกจากนี ้

ไมยางพารายังเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ของประเทศญี่ปุน 

ทําใหญี่ปุนมีความตองการนําเขาเพื่อปอนใหกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟาชีวมวลมากข้ึน สําหรับผลผลิตคร่ัง 

มีการขยายตัวจากสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย สงผลใหคร่ังมีการเจริญเติบโตและฟนตัวไดดีข้ึน ขณะที่

ถานไม มีการขยายตัวจากการใชในครัวเรือน ดานผลผลิตรังนกนางแอนเพิ่มข้ึน เนื่องจากการเปดตลาด

รังนกของประเทศจีน ทําใหในชวงคร่ึงหลังของป 2561 มีการสงออกที่ดีข้ึน สวนไมยูคาลิปตัสลดลงตาม 

คําสั่งซื้อที่ลดลงจากทั้งในและตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561

และแนวโน้มปี 2562

33



 

 

34 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2562 

แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรในป 2562 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.5 – 3.5 

โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก

ปจจัยสนับสนุน ไดแก 

 การดําเนินนโยบายดานการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอยางตอเนื่อง โดยเปนความ

รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะชวยผลักดันใหการผลิตทางการเกษตรมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน สถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับ

ความตองการของตลาด ทําใหเกษตรกรมีรายไดที่มีเสถียรภาพมากข้ึน 

 สภาพอากาศโดยทั่วไปและปริมาณน้ํายังคงเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร 

 

สาขาพืช 

สาขาพืชในป 2562 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.7 – 3.7 โดยภาครัฐไดมีการวางแผน 

การใชน้ําจากโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางทั้งประเทศในชวงฤดูแลงป 2561/2562 

(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562) เพื่อจัดสรรน้ําทั้งประเทศ โดยเฉพาะในลุมเจาพระยา 

และลุมน้ําแมกลอง ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ประกอบกับการ

คาดการณวาสภาพภูมิอากาศในป 2562 จะยังเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกพืช ไมประสบปญหา 

ภัยธรรมชาติที่รุนแรง รวมถึงการที่ภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมกันสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกพืช 

ในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตร จะชวย

สนับสนุนใหการผลิตพืชมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสินคาพืชที่คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน ไดแก 

ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ยางพาราปาลมน้ํามัน ลําไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ สําหรับ

สินคาพืชที่คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตลดลง ไดแก ขาวนาปรัง ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน เนื่องจาก

ภาครัฐมีโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ในขณะที่สับปะรดโรงงานประสบปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ําในป 2561 ทําใหคาดวา

เกษตรกรบางสวนจะมีการปรับลดพื้นที่เพาะปลูก อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณตาง ๆ 

ที่อาจสงผลกระทบตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศอยางใกลชิด ทั้งปริมาณน้ําที่ใชการไดใน 

อางเก็บน้ําที่สําคัญ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการระบาดของศัตรูพืชและโรคพืชตาง ๆ 

ดานราคา ราคาพืชสําคัญในป 2562 ที่คาดวาจะอยูในเกณฑดี ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ลําไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ เนื่องจากความตองการทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศยังคงมีอยาง

ตอเนื่อง ประกอบกับการที่เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพสินคาใหตรงกับตาม

ความตองการของผูบริโภค สวนพืชที่คาดวาราคาจะใกลเคียงกับปที่ผานมา ไดแก สับปะรดโรงงาน 
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ยางพารา และน้ํามันปาลม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในการรักษาเสถียรภาพของระดับ

ราคาสินคาเกษตรไมใหตกต่ํา สําหรับพืชที่คาดวาราคาจะปรับตัวดีข้ึน คือ ออยโรงงาน เนื่องจากผลผลิต

มีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ภาครัฐยังคงติดตามและแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรที่ตกต่ํา พรอมทั้ง

มีการกําหนดนโยบายและมาตรการในการยกระดับราคาสินคาเกษตรใหสูงข้ึน 

ดานการสงออก พืชและผลิตภัณฑในป 2562 ที่คาดวาจะมีการสงออกอยูในเกณฑดี ไดแก 

ขาวรวม ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ลําไยและผลิตภัณฑ ทุเรียนและผลิตภัณฑ และ

มังคุด เนื่องจากสินคามีคุณภาพดีและเปนทีต่องการของตลาดตางประเทศ อยางไรก็ตาม อุปทานสินคาเกษตร

ในตลาดโลกหลายชนิดที่ยังคงมีอยูมาก อาจจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

ของไทยได 

 

สาขาปศุสัตว 

สาขาปศุสัตวในป 2562 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.3 – 2.3 การผลิตสินคา 

ปศุสัตวโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรกรมีการขยายการเลี้ยงเพื่อรองรับความตองการของ

ตลาดทั้งในและตางประเทศที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการ

บริหารจัดการฟารมใหไดมาตรฐาน มีการดูแลเอาใจใสและควบคุมเฝาระวังโรคระบาดอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ คาดวาการผลิตไกเนื้อ ไขไก และสุกร จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนตามความตองการบริโภคทั้งในประเทศ

และตางประเทศ รวมถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟารมและปองกันโรคระบาดของ

เกษตรกร สําหรับผลผลิตไขไก คาดวาจะเพิ่มข้ึนจากความตองการบริโภคที่ขยายตัว โดยมีการรณรงค

สงเสริมการบริโภคไขไกของภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการฟารมที่

มีประสิทธิภาพมากข้ึน การผลิตโคเนื้อ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับ

ความตองการบริโภค สวนผลผลิตน้ํานมดิบ คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรกรไดรับ

แรงจูงใจจากการรับซื้อน้ํานมดิบตามเกณฑคุณภาพน้ํานม ซึ่งทําใหเกษตรกรมีความเอาใจใสในคุณภาพ

การเลี้ยงและปรับปรุงฟารมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังตองมีการติดตามและเฝาระวังสถานการณ

ดานสภาพอากาศที่อาจมีความแปรปรวน การเกิดโรคระบาดในสัตว โดยเฉพาะการระบาดของโรคไขอหิวาต

แอฟริกันในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในจีน รวมทั้งราคาน้ํามันและวัตถุดิบอาหารสัตวที่อาจ

สงผลกระทบตอการผลิตสินคาปศุสัตวได 

ดานราคา คาดวาราคาสินคาปศุสัตวในป 2562 จะอยูในระดับใกลเคียงกับป 2561 หรืออาจ

ปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตที่ดีข้ึน โดยควบคุมปริมาณผลผลิตใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดมากข้ึน 

ดานการสงออก ในป 2562 คาดวาการสงออกสินคาปศุสัตวจะขยายตัวเพิ่มข้ึนตามความ

ตองการบริโภคของตลาดตาง ๆ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุน อาเซียน และสหภาพยุโรป ซึ่งเปนผลจากมาตรการ

 
 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561

และแนวโน้มปี 2562

35



 

 

36 

ควบคุม ปองกัน เฝาระวังโรคระบาดสัตวที่เขมงวด และการรักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินคา 

ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในสินคาปศุสัตวของไทย 

 

สาขาประมง 

สาขาประมงในป 2562 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.0 – 2.0 โดยผลผลิตกุงทะเล

เพาะเลี้ยงมีแนวโนมฟนตัวข้ึนจากป 2561 เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบ รวมทั้งมี

การพัฒนาและปรับวิธีการเลี้ยงใหเหมาะสมกับพื้นที่ สําหรับผลผลิตประมงทะเล คาดวามีแนวโนม

เพิ่มข้ึน จากการแกไขปญหาการทําประมงทะเลอยางตอเนื่อง รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของไดมีการฟนฟู

ทรัพยากรประมงอยางจริงจัง สวนผลผลิตประมงน้ําจืดมีทิศทางเพิ่มข้ึน จากนโยบายการบริหารจัดการ

ผลผลิตใหสมดุลกับความตองการของตลาด รวมทั้งการดําเนินนโยบายสงเสริมระบบการเกษตรแบบ

แปลงใหญอยางตอเนื่อง โดยยกระดับมาตรฐานฟารมเลี้ยงใหไดมาตรฐาน GAP 

ดานราคา ราคากุงขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได คาดวาจะปรับตัวดีข้ึน เมื่อเทียบกับป 2561 

สําหรับราคาปลานิลและราคาปลาดุกที่เกษตรกรขายได คาดวาจะอยูในเกณฑดี 

ดานการสงออก คาดวาการสงออกสินคาประมงและผลิตภัณฑจะขยายตัวตามความตองการ

ของประเทศผูนาํเขาหลกั อาทิ ญี่ปุน จีน และสหภาพยโุรป อยางไรก็ตาม สินคาประมงในป 2562 อาจประสบ

ปญหาบางประการ เชน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปญหาแรงงานประมง การถูกตัดสิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากร (GSP) และการกําหนดมาตรฐานสินคาจากประเทศคูคา เปนตน 

 

สาขาบริการทางการเกษตร 

สาขาบริการทางการเกษตรในป 2562 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 – 3.0 เนื่องจาก

พื้นที่เก็บเก่ียวออยโรงงานและมันสําปะหลงัมีแนวโนมเพิ่มข้ึน รวมทั้งภาครัฐไดดําเนินนโยบายลดตนทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดวยการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อใชเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือ

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานเพิ่มข้ึน 
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สาขาปาไม 

สาขาปาไมในป 2562 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.2 - 2.2 โดยไมยางพารามี

แนวโนมเพิ่มข้ึนจากเปาหมายการตัดโคนพื้นที่สวนยางพาราเกาและปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดี

หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน ซึ่งการยางแหงประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายการตัดโคนพื้นที่ในป 2562 ไวที่ 

400,000 ไร อีกทั้งความตองการไมยางพาราของตางประเทศเพื่อนําไปแปรรูปเปนเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดเม็ด (Wood Pellets) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน สําหรับการเปดตลาดรังนกของประเทศจีน คาดวาจะสงผลให 

มีการขยายการผลิตรังนกเพื่อสงออกเพิ่มข้ึน ดานผลผลิตถานไม คาดวามีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจาก

ปจจุบันไดมีการนําถานไมมาแปรรูปเปนถานชารโคลเพื่อใชเปนสวนประกอบของอุตสาหกรรมการผลิต

เคร่ืองสําอางมากข้ึน สวนผลผลิตคร่ัง มีทิศทางเพิ่มข้ึน แตยังมีความเสี่ยงเก่ียวกับความแปรปรวนของ

สภาพอากาศที่อาจสงผลกระทบตอการผลิตคร่ังได 

 

 

ตารางที่ 5 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 

               หนวย: รอยละ 

สาขา 2561 2562 

ภาคเกษตร 4.6 2.5 – 3.5 

  พืช 5.4 2.7 – 3.7 

  ปศุสัตว 1.9 1.3 - 2.3 

  ประมง -1.0 1.0 – 2.0 

  บริการทางการเกษตร 4.0 2.0 – 3.0 

  ปาไม 2.0 1.2 – 2.2 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 6 ผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ (ปปฏิทิน) 

                   หนวย: ลานตัน 

สินคา 2560 2561*** 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ขาวนาป           24.34            24.24  -0.40 

ขาวนาปรัง            6.62              8.55  29.18 

ขาวโพดเลีย้งสัตว            4.55              5.00  9.84 

มันสําปะหลัง           30.15            28.46  -5.60 

ออยโรงงาน (รวมพันธุ)         103.92          136.77  31.60 

สับปะรดโรงงาน            2.33              2.38  2.12 

ยางพารา (ยางแผนดิบ)            4.50              4.84  7.60 

ปาลมนํ้ามัน           14.10            15.39  9.12 

ลําไย (พันตัน)       1,028.67        1,030.92  0.22 

ทุเรียน (พันตัน)         649.17          737.07  13.54 

มังคุด (พันตัน)         209.88          184.47  -12.11 

เงาะ (พันตัน)         250.50          271.73  8.47 

ไกเน้ือ (ลานตัว)       1,537.70        1,570.45  2.13 

สุกรมีชีวิต (ลานตัว)           19.25            19.88  3.28 

ไขไก (ลานฟอง)     14,037.23      14,355.17  2.26 

โคเน้ือ (ลานตัว)            0.98              1.00  1.99 

นํ้านมดิบ (ลานลิตร)            1.19              1.25  4.70 

ปลาดุก (พันตัน) 110.70  112.10  1.26  

ปลานิล (พันตัน) 207.94  211.37  1.65  

กุงทะเลเพาะเลี้ยง* (พันตัน) 186.55  173.94  -6.76  

สัตวนํ้าท่ีข้ึนทาเทียบเรือของภาคใต** 

(พันตัน) 

136.96  164.67  20.23  

ท่ีมา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

        *  กรมประมง (ขอมูลตามใบอนุญาตเคล่ือนยายสัตวนํ้า หรือ MD เดือนมกราคม – กันยายน) 

        ** ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลาในภาคใต (ขอมูลเดือนมกราคม – กันยายน) 

หมายเหตุ:  *** ขอมูลพยากรณ ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
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ตารางที่ 7 ราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได 

                         หนวย: บาท/กิโลกรัม 

สินคา 
2560 2561 การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) ท้ังป ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย. 

ขาวเปลือกเจาความช้ืน 15% (บาท/ตัน) 7,905 7,830 7,856 0.34 

ขาวนาปหอมมะลิ (บาท/ตัน) 11,433 11,027 15,178 37.64 

ขาวโพดเลีย้งสัตวความช้ืน 14.5% 6.10 6.07 7.79 28.15 

หัวมันสําปะหลังสดคละ 1.52 1.47 2.25 52.75 

ออยโรงงาน (บาท/ตัน) 907 969 751 -22.57 

สับปะรดโรงงาน 4.95 5.14 2.98 -42.00 

ยางแผนดิบช้ัน 3 55.81 57.66 41.52 -27.99 

ผลปาลมนํ้ามันท้ังทะลายมีนํ้าหนัก >15 กก.  4.10 4.17 3.15 -24.54 

ลําไยเกรด A 22.35 22.17 26.50 19.55 

ทุเรียนหมอนทองคละ 71.81 71.81 78.16 8.84 

มังคุดคละ 40.10 40.10 43.57 8.66 

เงาะโรงเรียนคละ 25.39 25.39 23.14 -8.87 

ไกรุนพันธุเน้ือ 37.28 37.36 34.49 -7.69 

สุกร นํ้าหนัก 100 กก. ข้ึนไป 59.01 59.76 55.29 -7.50 

ไขไกสดคละ (บาท/รอยฟอง) 265 266 268 1.04 

โคเน้ือขนาดกลางนํ้าหนัก 350 – 450 กก.  

(บาท/ตัว) 
33,715 33,799 31,581 -6.56 

นํ้านมดิบ 18.08 18.09 18.20 0.63 

กุงขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 185 186 152 -18.26 

ปลานิลขนาดกลาง 54.22 54.41 49.12 -9.73 

ปลาดุกบ๊ิกอุย ขนาด 2 – 4 ตัว/กก. 45.99 46.22 38.61 -16.45 

ท่ีมา: 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) 
2560 2561 2560 2561 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ - - - 1,126,122.78 1,102,456.40 -2.10 

ขาวรวม (ลานตัน) 9.02 9.05 0.27 134,904.79 146,030.66 8.25 

ขาวโพดเล้ียงสัตว 294.50 76.51 -74.02 2,117.41 634.67 -70.03 

มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ  

(ลานตัน) 
7.91 5.94 -24.86 58,602.20 62,101.36 5.97 

น้ําตาลและผลิตภัณฑ (ลานตัน) 5.45 7.23 32.57 90,816.36 81,984.31 -9.73 

ยางพารา (ลานตัน) 2.67 2.63 -1.58 181,516.58 133,311.04 -26.56 

น้ํามันปาลม 218.46 454.39 108.00 6,524.37 10,299.52 57.86 

สับปะรดและผลิตภัณฑ 575.91 543.76 -5.58 23,381.24 16,278.96 -30.38 

ลําไยและผลิตภัณฑ 702.63 572.47 -18.53 24,795.36 20,341.35 -17.96 

ทุเรียนและผลิตภัณฑ 478.69 496.14 3.64 22,915.38 33,220.65 44.97 

มังคุด 203.31 183.63 -9.68 7,373.02 7,187.94 -2.51 

เงาะและผลิตภัณฑ 14.80 14.92 0.82 445.64 486.35 9.13 

ผักและผลิตภัณฑ 463.80 484.98 4.57 24,387.93 24,677.76 1.19 

เนื้อไกและผลิตภัณฑ 622.41 698.18 12.17 79,207.01 82,965.72 4.75 

เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ  11.27 13.81 22.55 1,812.50 2,011.34 10.97 

ไขไกสด (ลานฟอง) 78.19 212.06 171.23 244.41 761.40 211.53 

โคมีชีวิต (พันตัว) 132.50 216.33 63.27 1,721.04 3,375.45 96.13 

นมและผลิตภัณฑ 225.94 262.66 16.25 8,667.88 9,132.53 5.36 

ปลาและผลิตภัณฑ  745.85 778.31 4.35 90,078.33 92,717.54 2.93 

ปลาหมึกและผลิตภัณฑ  40.80 37.10 -9.07 10,353.33 9,408.46 -9.13 

กุงและผลิตภัณฑ  176.45 154.35 -12.53 58,063.41 47,932.62 -17.45 

ผลิตภัณฑจากปา 24.76 33.28 34.41 1,298.26 1,272.60 -1.98 

ท่ีมา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาในพิกัดศุลกากร ตอนท่ี 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 40.05, 44.03, 

50.01 - 50.03, 52.01 
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ความผาสุกของเกษตรกร ปี 2560ความผาสุกของเกษตรกร ปี 2560
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การใช้โซ่ความเย็น (COLD CHAIN)
เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
การใช้โซ่ความเย็น (COLD CHAIN)
เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
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