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นางสาวท ัศน ีย ์  เม ืองแก ้ว รองเลขาธ ิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า 

สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ท่ี

เกิดขึ้น กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก 

ทั ้งระบบห่วงโซ่การผลิตทั่วโลก ที ่เปลี ่ยนแปลงอย่าง

ฉับพลัน ทั่วโลกเกิดความกังวลเรื่องขาดแคลนอาหาร

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยฝืดเคือง 

แรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการในประเทศถูกเลิกจ้างและปรับเปลี่ยนหันมาประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร เพื่อเป็นทางรอด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าว หากมองกลับกันถือเป็น

โอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรวิถีใหม่ หรือ New Normal ที่ท้าทาย เพราะเป็นโอกาสของ

อาชีพเกษตรกรไทย เนื่องจากรูปแบบดำเนินชีวิตของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไป คำนึงถึง

สุขภาพและความปลอดภัยเพิ ่มขึ ้น จึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างมูลค่าเพิ ่มและยกระดับ

มาตรฐานสินค้าเกษตรพัฒนาให้อาหารของไทยปลอดภัย เน้นจุดขายเรื่องอัตลักษณ์ด้านอาหาร

ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (Fusion Food) ขยายช่องทางตลาด

สินค้าเกษตรออนไลน์ (E-Commerce) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้มากขึ้น อีกท้ัง วิกฤตการณ์ครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสใหม่ทำเกษตรพันธสัญญา

กับกลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาต่อยอดจาก

พื้นฐานความพร้อมของเกษตรกรรองรับต่อความต้องการของตลาดโลกในอนาคตได้อีกด้วย 

โอกาสในการพัฒนาภาคเกษตรจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ เป็นสิ่งท้าทายและโอกาส

สำคัญ แต่ต้องมองปัจจัยรอบด้าน หากพิจารณาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ครึ่งแรกของปี2563 

(มกราคม-มิถุนายน 2563) พบว่า หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

เป็นผลมาจากสาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 7.0 6.4 และ 

3.0 ตามลำดับ จากสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง รวมทั้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ 

และปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่พอ

เพาะปลูก ประกอบกับบางพื้นที่ประสบปัญหาระบาดของแมลงศัตรูพืช เป็นผลให้สาขาบริการ

ทางการเกษตรหดตัวลงเช่นกัน 

นอกจากนี ้ สภาพอากาศท่ีแปรปรวน ยังส่งผลให้การทำประมงทะเลลดลง และ

สถานการณ์ภัยแล้งท่ีทำให้ปริมาณเล้ียงกุ้งทะเลเพาะเล้ียงและสัตว์น้ำจืดลดลงด้วย ประกอบกับ

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ส่งผลต่อกิจกรรม

การเกษตรและเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไปทั่วโลกด้วยเช่นกัน ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ 

GDP เกษตรคร่ึงปีแรกหดตัว 5.1% สศก. แนะพลิกวิกฤติโควิดพัฒนาอาชีพยั่งยืน 



ขยายตัวร้อยละ 5.5 และ 1.0 ตามลำดับ โดยขยายตัวจากการเพิ่มการผลิตตามความต้องการของ

ตลาด และไทยป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้เป็นอย่างดี 

ท้ังนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรของท้ังปี 2563 สศก. คาดว่าจะมีทิศทางดีขึ้น แต่ยังหด

ตัวเล็กน้อยอยู่ในช่วงร้อยละ(-2.3) - (-1.3) เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาโดยสาขาพืช และสาขาบริการ

ทางการเกษตร หดตัวลงตามการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก

สภาพอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วง ที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบภัยแล้ง บางพื้นที่มีปริมาณน้ำไม่

เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 ยังอยู่

ช่วงเพาะปลูกข้าวนาปี คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะมีมากขึ้น อาจทำให้เกษตรกรขยายพื้นท่ีเพาะปลูก

ข้าวนาปีในช่วงครึ ่งปีหลัง ประกอบกับสภาพอากาศกลับสู ่ภาวะปกติ ซึ ่งจะส่งผลดีต่อการ

เพาะปลูกสินค้าเกษตร อีกทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้

ติดตามสถานการณ์ฝนท้ิงช่วง น้ำท่วม และภัยแล้งในพื้นท่ีต่างๆใกล้ชิด เพื่อดำเนินการแก้ปัญหา

บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรได้ทันท่วงที สำหรับสาขาประมงที่ปรับตัวลดลง ทั้งประมง

ทะเล เพาะเลี้ยงกุ้งและประมงน้ำจืด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณน้ำมีไม่พอเลี้ยง 

ในขณะท่ีสาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ยังมีโอกาสขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยสาขาปศุสัตว์ขยายการ

ผลิตตามความต้องการของตลาด 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่อเนื่อง ท้ังการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำและการวางแผนใช้น้ำ วางแผนผลิตอย่างเหมาะสม การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้า

เกษตร การบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงส่งเสริมการ

บริโภคและการใช้สินค้าเกษตรในประเทศ รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการคาดการณ์แนวโน้ม

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 ที่ยังต้องติดตามต่อเนื่อง โดยเฉพาะความเสี่ยงจากความไม่

แน่นอนในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อัตราแลกเปลี่ยน ความแปรปรวนของ

สภาพอากาศ และราคาน้ำมันดิบแต่เชื ่อมั่นว่า นโยบายมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงเกษตรฯ 

ขับเคล่ือน และด้วยความร่วมมือ บูรณการจากทุกฝ่ายจะร่วมแก้ไขวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้ให้ผ่าน

พ้นไปได้ ภาคเกษตรและเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างแน่นอน 
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 “บิ๊กตู่” ชี้จากนี้ไปหวังพึ่งพาเศรษฐกิจ

ภายนอกยาก ทั ้งส่งออกและท่องเที ่ยวมี

ปัญหา ต้องหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ภายในประเทศ ชวนคนไทยใช้โอกาสในการ

พลิกฟื ้นประเทศให้กลับมาดีกว่าเดิม ชวน 

“รวมไทยสร้างชาติ” วันนี ้เราต้องรอด วัน

หน้าเราต้องเข้มแข็งกว่าเดิม 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวปาฐกถาพิเศษ 

Bangkok Post Forum 2020 : “พลิกฟื้นประเทศไทย : ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง” ว่า ตั้งแต่เข้ามารับ

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2557 ได้เห็นเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ จากเดิมที่การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2557 อยู่ท่ีเพียง 1.0% และเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% และ 3.4% ในปี 2558 

และ 2559 ตามลำดับ และเติบโตต่อเนื่อง จนปี 2563 ที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยต้อง

เผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆต้องดำเนินมาตรการ

ควบคุมการระบาดท่ีเข้มงวด ใช้มาตรการล็อกดาวน์ (ปิดเมือง) ส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายประเทศ

หดตัวต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และหลายประเทศขยายตัวต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

นับตั้งแต่วิกฤติการเงินโลกในปี 2552 องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ

โลกจะยังชะลอตัวไปอีก 1-2 ปี 

“ผลงานของรัฐบาลท่ีใช้ท้ังกำลังเงินและแรงกายในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้ออก

พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 พ.ศ. 

2563 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ คาดว่า จะขยายตัวติดลบไม่ถึง 10% ซึ่ง

ดีกว่าประเทศอื่นๆในโลก เพราะบางประเทศเศรษฐกิจติดลบ 20-30% ดังนั้น จากนี้ไปนโยบาย

ทางด้านเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้  ก็จะดำเนินการต่อไป ทั้งในเรื่องของการ

ช่วยเหลือผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เศรษฐกิจฐานรากและการ

ช่วยเหลือประชาชนภาคการเกษตร เพราะรัฐบาลต้องช่วยเหลือและต้องอยู่รอดไปได้ด้วยกัน” 

ส่วนภาคการส่งออก ยอมรับว่าไทยต้องหาตลาดส่งออกทดแทนตลาดเดิม และใช้จุดเด่น

สินค้าที่เรามีความได้เปรียบอย่างสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์ สินค้าเกษตรเพื่อสร้างโอกาสใน

การสร้างเศรษฐกิจในประเทศ เพิ่มการจ้างงาน การช่วยเหลือเอสเอ็มอี ขณะที่เรื่องหนี้สินภาค

ครัวเรือนก็ต้องจับตา เพราะขณะนี้หนี้ครัวเรือนท่ีเป็นส่วนบัตรเครดิต หนี้เพื่อการบริโภคก็สูงถึง 

40% ส่วนอีก 60% ท่ีเป็นหนี้จากการซื้อรถ ท่ีอยู่อาศัย และหนี้เพื่อการสร้างอาชีพส่วนนี้ต้องดูว่า

จะให้ความช่วยเหลือลดภาระประชาชนได้อย่างไร รวมถึงการจัดการหนี้เดิมที ่ม ีอยู ่ อาทิ 

เศรษฐกิจติดลบไม่ถึง 10% นายกรัฐมนตรีเทียบไทยดีกว่าหลายชาติที่หดตัว 20-30% 



มาตรการพักเงินต้น ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจ ท้ังนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงของการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 

“วิกฤติในครั้งนี้ไม่เหมือนกับวิกฤติที ่ไทยเคยประสบมาในอดีต ที ่ส่วนใหญ่เป็นวิกฤติ

เศรษฐกิจที่มาจากภาคการเงินเป็นสำคัญหรือส่งผลกระทบเฉพาะบางประเทศหรือบางภูมิภาค

เท่านั้น เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง และวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ดังนั้น การฟื้นฟูเศรษฐกิจในครั้งนี้จึงหวัง

พึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ไทยจึง

จำเป็นต้องหันกลับมาเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อชดเชยความ

ต้องการสินค้าและบริการจากภายนอกในช่วงท่ีท่ัวโลกยังประสบวิกฤติอยู่” 

และท้ายท่ีสุดคือ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและภัยทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่อง

ท่ีรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างเสมอมา เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกภาค

การผลิต ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ นับเป็นการเดินหน้าท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลได้วางแผนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และที่สำคัญรัฐบาลจะเร่งปรับปรุงวิธีการ

ทำงานของภาครัฐและให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็ต้องปรับเปล่ียนไปได้ โดยรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆเพื่อให้เห็นผลอย่าง

เป็นรูปธรรม พลิกฟื้นเศรษฐกิจสอดรับกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) 

“ผมเห็นว่าควรต้องใช้วิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาสในการพลิกฟื้นประเทศให้กลับมาดีกว่าเดิม ซึ่ง

ต้องการความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนในการ “รวมไทยสร้างชาติ” 

ภายใต้วิกฤตินี้ เราจะฟันฝ่าไปด้วยกัน “วันนี้เราต้องรอด วันหน้าเราต้องเข้มแข็งกว่าเดิม” และ

เดินต่อไปโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง เพราะเรามีเป้าหมายท่ีชัดเจนอยู่ข้างหน้า เรามีเวลาเหลือไม่มาก

แล้ว เราจึงต้องเร่งฟื้นฟู เรียนรู้ และร่วมมือกันอย่างแข็งขัน” 


