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 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กล่าวถึง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 พบว่าหดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยหดตัวจาก

สาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตรและสาขาป่าไม้ ขณะที่สาขาปศุสัตว์ขยายตั ว 

โดยสาขาพืชหดตัวร้อยละ 4.7 เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

และแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีท่ีผ่านมาส่งผลให้พืชสำคัญมีผลผลิตลดลง เช่น ข้าว

นาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด และเงาะ

อย่างไรก็ตาม ยังมีผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้นคือ ข้าวนาปี เนื่องจากในช่วงกลางปี 2563 เป็นต้น

มา มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าในปี 2562 ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวนาปีรอบ 2 ได้เพิ่มขึ้น 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการควบคุมและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ดี ลำไย เนื่องจากต้น

ลำไยที่ปลูกในปี 2560 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ และทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาจูงใจให้

เกษตรกรบำรุงและดูแลรักษา ประกอบกับมีพื้นท่ีปลูกใหม่ในปี 2558 ท่ีเริ่มให้ผลผลิตได้ปีนี้ 

 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.7 จากปริมาณการผลิตที ่เพิ ่มขึ ้น เพื ่อรองรับความ

ต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการจัดการฟาร์มท่ีได้มาตรฐาน การ

เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดท่ีดี ทำให้สินค้าปศุสัตว์สำคัญท้ังไก่เนื้อ ไข่ไก่ โคเนื้อ และน้ำนมดิบ 

มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สาขาประมงหดตัวร้อยละ 2.6 เนื่องจากผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงลดลงตาม

ความต้องการของตลาดต่างประเทศ จากการสูญเสียตลาด 

บางส่วนให้กับประเทศคู่แข่ง ทำให้เกษตรกรปรับลดจำนวนลูกพันธุ์และชะลอลงลูกกุ้ง ทำให้ผล

ผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ประมงน้ำจืดมีผลผลิตลดลงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปลานิลและ

ปลาดุก เนื่องจากภาวะภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น 

 สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 3.6 เนื่องจากกิจกรรมการจ้างบริการทาง

เกษตรต่างๆ ทั้งการเตรียมดิน การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวลดลง ตามเนื้อที่เพาะปลูกและ

เนื้อที่เก็บเกี่ยวของพืชสำคัญที่ลดลง และสาขาป่าไม้ หดตัว ร้อยละ 0.5 เนื่องจากผลผลิตไม้

ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ครั่ง และรังนก ลดลงเป็นผลจากการตัดโค่นสวนยางเก่าเพื่อปลูกทดแทน

ด้วยยางพันธุ์ดีลดลง ความต้องการไม้ยูคาลิปตัสและครั่งของประเทศคู่ค้าสำคัญลดลงจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 

 อย่างไรก็ตาม แม้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 หดตัว แต่ด้วยการดำเนินนโยบาย

และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรฯทำให้ภาคเกษตรและเกษตรกรไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก ไม ่ว ่าจะเป ็นการข ับเคล ื ่อนโดยดำเน ินนโยบายอย ่างต ่อเน ื ่องของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ บริหารจัดการน้ำ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 

Farmer ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การตลาดนำการผลิต ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากผลกระทบของโควิด-19ที่ได้จ่ายเงิน 5,000 บาท 

สศก.ชี้ GDP ปี’63 หดตัว 3.3% เหตุแล้งเป็นหลัก 



ให้เกษตรกรเป็นเวลา 3 เดือน การส่งเสริมการบริโภคและใช้สินค้าเกษตรในประเทศ การเพิ่ม

ศักยภาพผลิตสินค้าเกษตรของไทยท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน

ของสินค้าเกษตรไทย 

 สำหรับปี 2564 คาดว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจะขยายตัวช่วงร้อยละ 1.3 – 2.3 แต่

ยังคงต้องคำนึงถึงปัจจัยและสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตร ทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศ สถานการณ์ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

การระบาดของโรคในสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของโค

วิด-19 อัตราแลกเปลี่ยน เพราะหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่ง จะส่งผลต่อการ

แข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรไทย รวมไปถึงราคาน้ำมันดิบท่ีส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้า

เกษตร ซึ่ง สศก. จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรสะท้อนให้เห็นผลการพัฒนาภาคเกษตรภาพรวม แต่ยังไม่ใช่

การบ่งชี้ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้ การเติบโตของภาคเกษตรระดับสูง

ไม่ได้นำไปสู่การเพิ ่มขึ้นของมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรทุกคนเสมอไป ดังนั้น หาก

ต้องการมองถึงความอยู่ดีกินดีและการกระจายรายได้ของเกษตรกรในประเทศ ต้องพิจารณาให้

ละเอียดลงไปถึงตัวชี้วัดอื่น อาทิ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเกษตรกร สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สิน 

สัดส่วนเกษตรกรยากจน เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมในแต่ละพื้นท่ีนั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ สศก.

หน่วยงานเนวิเกเตอร์เศรษฐกิจการเกษตร จะเดินหน้าพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรและ

เชื่อมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การเป็น Big Data เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรท่ีถูกต้องและ

แม่นยำ” เลขาธิการ สศก. 
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 กรมวิชาการเกษตร เต ือนเกษตรกรผู ้ปลูก

พืชผ ักตระกูลกะหล่ำและผักกาด อาทิ กวางตุ้ง 

กะหล ่ ำปล ี  กะหล ่ ำดอก คะน ้ า  ผ ั กกาดขาว 

ผ ักกาดหอม และบรอกโคลี ให้เตร ียมรับมือการ

ระบาดของโรคราน้ำค้าง เพราะสภาพอากาศระยะนี้ 

หมอกน้ำค้างลงจัด ตอนใช้อากาศเย็น กลางวันอากาศ

ร้อน เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคและการระบาด เป็นโรคที ่พบได้ในทุกระยะการ

เจริญเติบโตของพืช จะพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน จากนั้นแผลจะ

ขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนของต้นพืช โดยมีอาการเริ่มแรกบริเวณด้านบนใบเป็นจุดแผลสี

เหลือง หรืออาจเป็นปื้นสีเหลือง 

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : กะหล่ำผักกาดระวังราน้ำค้าง 



 เมื่อสภาพอากาศมีความชื้นสูง มักพบเส้นใยเชื้อราเป็นขุยสีขาวถึงเทาตรงแผลด้านใต้ใบ 

หากพบโรคระบาดรุนแรง แผลจะลามขยายใหญ่ทำให้เนื้อใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ต่อมาใบจะ

เหลืองและแห้งตาย กรณีพบโรคในระยะต้นกล้า ใบเลี้ยงจะเกิดจุดแผลสีน้ำตาล ทำให้ต้นแคระ

แกร็นและตายในท่ีสุด ส่วนในกะหล่ำดอกและบรอกโคลี ถ้าพบเชื้อราเข้าทำลายรุนแรง ก้านดอก

จะยืดและดอกอาจจะบิดเบ้ียวเสียรูปทรงได้ 

 หากพบโรคเริ่มระบาด ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิ้ลยู

พี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 

ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ+เมทาแลก

ซิล–เอ็ม 64%+4% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล–อะลูมิเนียม 80% 

ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5-7 วัน และ

หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรควรเก็บเศษซากพืชส่วนที่หลงเหลือในแปลง 

และหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อลดการสะสมเชื้อราสาเหตุโรค 

หลีกเล่ียง การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำในพื้นท่ีแปลงเดิม ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน และควร

ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้กับต้นเป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่กับต้น

ปกติทุกครั้ง 

สะ-เล-เต 


