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นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลัง VDO 

Conference ติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและเตรียมพร้อม

รองรับสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ได้รับฟังรายงานสถานการณ์และรับทราบ

การด าเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และมอบให้ทุกหน่วยรายงาน

สถานการณ์เข้ามายังศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโค

วิด-19 กระทรวงเกษตรฯใกล้ชิด อีกทั้ง มอบปลัดกระทรวงเกษตรฯส่ังผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรฯติดตามสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงพืชผลการเกษตรและสถานการณ์ภัย

แล้ง ให้รายงานการด าเนินงานทุกสัปดาห์ 

นอกจากน้ี ยังเน้นย้ าให้กรมชลประทาน จัดสรรงบประมาณจ้างแรงงาน แก้ปัญหา

เฉพาะหน้าให้เกษตรกรหรือประชาชนที่กลับท้องถิ่นมาปฏิบัติงานด้านเกษตร เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนมอบกรมวิชาการเกษตรให้ดูแลบริการลดขั้นตอนให้สะดวกขึ้น มอบกรม

ส่งเสริมการเกษตรดูสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ และขอให้รายงานสถานการณ์ด้าน

การเกษตร เพื่อประสานงานแก้ไขต่อไป มอบส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพิ่มช่องทางน า

สินค้าเกษตรเข้าสู่ออนไลน์ ติดตามสถานการณ์ผลผลิตร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง

เกษตรฯใกล้ชิด และมอบกรมปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์อย่างเข้มงวด 

“ตามที่รัฐบาลก าหนดมาตรการให้หน่วยราชการปฏิบัติ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมติ 

ครม.อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ าเพิ่มเติมหากออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ขอให้ป้องกันตัวเอง 

โดยใช้หน้ากากทางเลือก เช่น หน้ากากผ้า โดยเตรียมไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางก่อน คน

ละ 1 – 2 ชิ้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนอีกทาง อีกทั้ง การปฏิบัติงานในสถานการณ์

ปัจจุบันต้องไม่ท าให้เสียงานในภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งหน่ึงในทางรอดของ

ประเทศคือ ภาคเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และผลิตผลแปรรูป จะเป็นส่วนหน่ึงที่ท า

ให้ประเทศไทยพ้นวิกฤติไปได้และฟื้นตัวโดยเร็ว หลังจากน้ีจึงต้องปฏิบัติงานในภารกิจหลัก

ของกระทรวงเกษตรฯ อย่างเต็มก าลัง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่ขาด

แคลน จึงไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก” นายเฉลิมชัย กล่าว 

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลตั้ง

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนกระทรวงเกษตรฯตั้งศูนย์

ประสานปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงเกษตรฯ 

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา และมีปลัดกระทรวงเกษตรและ

‘เฉลิมชัย’ก าชับทุกหน่วยดูแลภาคเกษตร 



สหกรณ์เป็นประธาน จึงได้ส่ังการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวขึ้น เพื่อประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ช่วงระหว่างเผชิญและ

หลังเผชิญเหตุในทุกมิติ เพื่อจัดการความเส่ียงได้ทันการณ์ ทั้งเรื่องระบบอาหารตลอด 

Supply Chain ในเรื่องการขนส่ง คุณภาพอาหาร การกระจายสินค้าและราคาที่เหมาะสม 

ระบบปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร งานบริการ ระบบส่ือสารประสานงาน เช่น สถานการณ์

ตรวจด่านตรวจสอบมาตรฐานตามชายแดน และการระดมทรัพยากร งบประมาณ เพื่อ

รองรับการระบาดระดับ 3 และหลังระบาด รวมถึงแนวทางฟื้นฟูภาคเกษตรด้วย 

 

 

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ

ส า นักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก . ) 

เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตร

มาส 1 ปี 2563 (ม.ค. – มี .ค.2563) หดตัว 

4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562 

สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภัยแ ล้งที่

รุนแรง ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโค

วิด-19 โดยเมื่อพิจารณาแต่ละสาขา พบว่า 

สาขาพืช หดตัว 7.3% เป็นผลจากผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลังลดลง 

เน่ืองจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง ท าให้ผลผลิตเสียหายและมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ

ส าหรับเพาะปลูกและการเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง โดยผลผลิตพืชที่ส าคัญ

ของไตรมาส 1 ได้แก่ ข้าวนาปรัง มีเน้ือที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่ผ่านมา 41.2% ผลผลิตลดลง

41.6% อ้อยโรงงาน ผลผลิตลดลง 12.7% และมันส าปะหลังมีผลผลิตลดลง 5.4% สาขาปศุสัตว์ 

ขยายตัว 3.8% เป็นผลจากปริมาณความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท า

ให้เกษตรกรขยายการผลิต ประกอบกับประเทศไทยมีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดอย่าง

เข้มงวด ตลาดต่างประเทศมีความเชื่อมั่น สาขาประมง หดตัว 2.2% ประมงทะเล ปริมาณ

สัตว์น้ าที่น าขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวน ส่วนประมงน้ า

จืดมีผลผลิตลดลง โดยเฉพาะปลานิลและปลาดุก เน่ืองจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิต

ส าคัญ ประกอบกับปริมาณน้ าในเขื่อนและแหล่งน้ าตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการเล้ียง ท า

ให้ผู้เล้ียงปลาน้ าจืดทั้งในบ่อดินและกระชังตามแหล่งน้ าธรรมชาติลดเน้ือที่เล้ียงปลาลงสาขา

บริการทางการเกษตร หดตัว 1.3% เน่ืองจากไตรมาส 1 เป็นช่วงการจ้างบริการเครื่องจักรกล

และอุปกรณ์การเกษตรในการเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน 

ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวลดลง ขณะที่สาขาป่าไม้ ขยายตัว 1.0%ไม้ยูคาลิปตัส เป็นที่

ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ในการน าไปใช้

เป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ไม้ยางพารา 

ภัยแล้ง-โควิดฉุดจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8% 



ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่า ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความ

ต้องการไม้ยางพารา เพื่อน าไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และ Wood Pellet ถ่านไม้ มีความ

ต้องการจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาก เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหาร 

ส าหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 0.3% โดยสาขาปศุสัตว์ 

สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตรและสาขาป่าไม้ ยังขยายตัวได้ มีการบริหารจัดการ

ทั้งด้านการผลิตและการตลาดที่ดี ส าหรับสาขาพืชมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง คาด

ว่าจะท าการเพาะปลูกได้ตามฤดูกาลปกติ ทั้งน้ี ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาคเกษตรขยายตัวคือ 

หลังสถานการณ์ระบาดของโควิด-19ที่คาดว่าเมื่อสถานการณ์คล่ีคลายจะท าให้มีความ

ต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเริ่มมีค าส่ังซื้อข้าวไทยและสินค้าที่เป็น

อาหารส าเร็จรูปเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ในส่วนมันส าปะหลังมีความต้องการมันเส้นเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ 75% และใช้ผสมท าเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค ท าให้

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงถุงมือการแพทย์ถุงมือ

ยาง อาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขณะที่ยังมีปัจจัยลบจากสถานการณ์โควิด-19 

เช่นกัน โดยอาจท าให้ภาวะการค้า การเดินทาง และการขนส่งกระจายสินค้าได้รับผลกระทบ

ช่วงแรก และการที่ราคาน้ ามันลดลง จะส่งผลให้ราคายางพาราและราคาพืชพลังงานทดแทน

ไม่สามารถปรับสูงขึ้นได้มาก รวมทั้งอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทที่ผันผวน อาจท าให้

ความสามารถแข่งขันทางการค้าลดลง และส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯมีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ 

โควิด-19 เช่น ส่งเสริมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ในประเทศเพิ่มขึ้น ภายใต้แนวคิด Eat Thai 

First การหาตลาดใหม่เพิ่มจากเดิมและส่งเสริมการแปรรูป กระจายสินค้าเกษตรอย่าง

รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ นอกจากน้ี เตรียมรองรับแรงงานที่จะไหลกลับภาคเกษตร 

(Labor Migration) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

 


