ธุรกิจเกษตร
ธุรกิจเกษตรปี 2562 คาดว่ามีอัตราการเติบโตชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.12 (%yoy) จากสาขาการผลิตที่มีแนวโน้มขยายตัว

ได้แก่ สาขาพืช และสาขาปศุสัตว์ โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตด้านต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีระบบ
การจัดการฟาร์มได้มาตรฐานสากล ทาให้สินค้าปศุสัตว์ของไทยได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพจากตลาดคู่ค้าต่างประเทศ,
ความต้องการสินค้าปศุสัตว์จากตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป, ผลไม้ทุเรียน
ของไทยในด้านรสชาติและคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ชื่นชอบของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวจีน
เวียดนาม ฮ่องกง และการดาเนินนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเกษตรต่างๆ เพื่อพัฒนาเกษตรกรและประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินค้าเกษตร สาหรับสาขาประมงยังคงมี แนวโน้มหดตัว โดยได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายประมง
ฉบับใหม่ (IUU Fishing1/) ทาให้การทาประมงผิดกฎหมายลดลงอย่างต่อเนื่อง และกาลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในกิจการประมง ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้าที่นาขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ยังคงมีทิศทางลดลง

ธุรกิจเกษตรปี 2561-62
“ธุรกิจเกษตรปี 2562 คาดว่ามีอัตราการเติบโตชะลอตัว”
ปี 2562 คาดว่าธุรกิจเกษตรมีอัตราการเติบโต
ชะลอตั ว อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 3.12 (%yoy) จากปี 2561
ที่ภาพรวมอัตราการเติบโตขยายตัวร้อยละ 3.46 (%yoy)
จากสาขาพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากปัจจัย
ด้านสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการผลิตทางการเกษตร
ทั้ ง ปริ ม าณน้ าในเขื่อนส าคัญ /แหล่ ง น้ าธรรมชาติ ที่ มี
เพียงพอต่อการเพาะปลูกและมีปริมาณน้าฝนมากกว่า
ปีที่ผ่านมา รวมถึงสาขาปศุสัตว์ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากไก่เนื้ อ ที่ มี ผ ลผลิ ตเพิ่ ม ขึ้น ตามความต้ องการของ
ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่เป็นตลาดส่งออกหลัก
ของไทย สาหรับสาขาประมงยังคงมีผลผลิตลดลงอย่าง ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะปริมาณสัตว์น้าที่นาขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายประมง
ฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing ทาให้การทาประมงผิดกฎหมายเริ่มมีการลดลง รวมถึงกุ้งขาวแวนนาไมที่มีผลผลิต
ลดลงเล็กน้อยจากทิศทางราคากุ้งขาวที่ลดลงและเกษตรกรในบางจังหวัดประสบปัญหาโรคกุ้งตามฤดูกาล ทาให้เกษตรกรลดปริมาณ
การเลี้ยงลูกกุ้ง ทั้งนี้สาหรับปี 2562 ธุรกิจเกษตร คาดว่ามีอัตราการเติบโตชะลอตัว ซึง่ สาขาการผลิตที่มีแนวโน้มขยายตัว
ได้แก่ สาขาพืช (เช่น ทุเรียน สับปะรด) และสาขาปศุสัตว์ (เช่น ไก่เนื้อ ไข่ไก่) โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโต ดังนี้
♦

เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีระบบการจัดการฟาร์มได้มาตรฐานสากล โดยมีการดาเนินงานตามมาตรฐานสากล
ตั้งแต่การวางแผนขั้นตอนการผลิต การจัดการฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ และระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองจาก
กรมปศุสัตว์ ทาให้สามารถควบคุมโรคระบาดได้ดี ส่งผลให้สินค้าปศุสัตว์ของไทยได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพจาก
ตลาดคู่ค้าต่างประเทศ
♦ ความต้องการสิ น ค้า ปศุสัตว์จากตลาดต่า งประเทศมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ซึ่งสิน ค้า ไก่ส ดแช่เย็น แช่แข็งและไก่แปรรูป
มีแนวโน้มขยายตัวจากตลาดคู่ค้าหลักของไทยโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถ
เติบโตได้อีกจากตลาดเกาหลีใต้ที่มีการอนุญาตให้สามารถนาเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยได้ในช่วงต้นปี 2559
ส่งผลให้ฟาร์มไก่เนื้อที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมีแนวโน้มขยายตัวดีตามไปด้วย
1/

IUU Fishing คือ การทาประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม เช่น การทาประมงในเขตน่านน้าของประเทศต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาต การทาประมง
โดยไม่ได้รายงานหรือรายงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการทาประมงในเขตพื้นที่ต่างๆโดยเรือไม่ปรากฏสัญชาติ เป็นต้น
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♦

ผลไม้ทุเรียนของไทยในด้านรสชาติและคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ชื่นชอบของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวจีน เวียดนาม และฮ่องกง อีกทั้งรัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการเปิดตลาดสินค้าเกษตร
โดยการส่งออกทุเรียนไปยังจีนด้วยวิธีการซื้อขาย online ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีแนวโน้มเติบโตได้ดี
♦ การดาเนินนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาเกษตรกรและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร โดยในปี 2562 ภาครัฐมีโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเกษตรจานวน 14 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 2.โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3.โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
4.โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 5.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
6.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 7.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 8.โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 9.โครงการจัดระเบียบ
การประมงให้เป็นมาตรฐาน 10.โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน 11.โครงการตลาดสินค้าเกษตร
12.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 13.โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
และ 14.โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
สาหรับสาขาประมงยังคงมีแนวโน้มหดตัว โดยได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ (IUU Fishing)
ทาให้การทาประมงผิดกฎหมายลดลงอย่างต่อเนื่อง และกาลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง ส่งผลให้
ปริมาณสัตว์น้าที่นาขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ยังคงมีทิศทางลดลง

ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจเกษตร
ธุรกิจเกษตรในปี 2562 มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
 การได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบการประมงของไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการประมงไทย
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing ทาให้การทาประมงผิดกฎหมายลดลง
ซึ่งส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้าที่นาขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้มีทิศทางลดลง
 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าว
ที่เข้มงวดและข้อจากัดต่างๆ เช่น แรงงานต่างด้าวหนีขึ้นฝั่งเพื่อไปทางานอื่น และแรงงานประมงที่ขึ้นทะเบียน
ได้เปลี่ยนไปทางานอื่น รวมถึง โทษของกฎหมายประมงที่มีอัตราปรับสูงหากพบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตทางาน ขณะที่แรงงานไทยไม่นิยมทาประมง เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและลักษณะงาน
ไม่สะดวกสบายเท่าทางานบนฝั่ง
 การยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสหรัฐฯ และจีน
โดยส่งสัญญาณจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจในปี 2562
ของสหรัฐฯ จากเดิม 2.7% เป็น 2.5% และจีน จากเดิม 6.4% เป็น 6.2% ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณความต้องการนาเข้าสินค้าเกษตรจากไทย (ปัจจุบันสินค้าเกษตรสาคัญของไทยที่มีสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าสาคัญ
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น และสินค้าเกษตรสาคัญของไทยที่มีจีนเป็นคู่ค้าสาคัญ ได้แก่
ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ทุเรียน กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา เป็นต้น)
 ความเสี่ยงจากภาวะผลผลิตส่วนเกินของกุ้งขาวแวนนาไมในตลาดโลก จากผลผลิตส่วนเกินในอินเดียและ
อินโดนีเซีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไทยจากการที่ประเทศคู่ค้าหลักของไทยอาจหันไปนาเข้ากุ้งขาวจากอินเดีย
และอินโดนีเซียที่มีราคาที่ต่ากว่า
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพอากาศที่อาจจะเกิดภัยแล้ง น้าท่วม หรือสภาพอากาศแปรปรวน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตพืชผลเกษตรที่สาคัญภายในประเทศ
Industry Update

ส่วนเศรษฐกิจรายสาขา
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก 2.
ธนาคารออมสิน โทร. 0-2614-9547

