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ไดผลผลิตนอยเกินไป

27.86%

ราคาผลผลิตตกต่ำ 

ผลผลิตลนตลาด

59.79%

คาแรงสูงขึ้นมาก

9.56%

ราคาปุย ยาฆาแมลง 

น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นมาก

49.03%

คาเมล็ด คาพันธุพืช 

คาพันธุสัตว มีราคาสูง

12.71%

ขาดแคลนแรงงาน

2.75%

พอคาคนกลาง 

นายทุนเอารัดเอาเปรียบ

12.09%

ฝนแลง / ขาดแหลงน้ำ

15.65%

คาบริการเตรียมดิน 

การดูแลรักษา

และการเก็บเกี่ยวสูงขึ้น

12.25%

น้ำทวม โคลนถลม พายุ

17.49%

โรคที่ทำใหพืช สัตว 

สัตวน้ำ เสียหาย ลมตาย

15.66%

 การสำรวจผูถือครองทำการเกษตรเกี่ยวกับปญหา/ภัยพิบัติ ของสำนักงานสถิติแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนปญหา 

ของผู ถือครองทำการเกษตรที ่ประสบปญหา/ภัยพิบัติในรอบปที ่ผานมาโดยไดสอบถามผู ถือครองทำการเกษตรที ่ประสบ 

ปญหา/ภัยพิบัติ จำนวน 11 ปญหา รวมทั้งความรุนแรงของปญหา/ภัยพิบัติ และการไดรับความชวยเหลือ เพื่อนำไปใชกำหนด 

มาตรการในการปองกันชวยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายจากปญหา/ภัยพิบัติใหกับผูถือครอง 

ทำการเกษตรในอนาคต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูถือครองทำการเกษตรที่เปนตัวอยางของโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลง        

ทางการเกษตร พ.ศ. 2561 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จาก 1,200 หมูบาน (เขตแจงนับ) จำนวน 58,939 ราย 

ซึ่งกระจายอยูตามภาคตางๆ ดังนี้ ภาคกลาง 12,474 ราย ภาคเหนือ 16,493 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,857 ราย และภาคใต 

15,115 ราย โดยดำเนินการเก็บรวมรวมขอมูลในระหวางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ไดผลดังนี้



ผูถือครองทำการเกษตร
ที่ประสบปญหา/ภัยพิบัติ จำแนกตามรายภาค

53.91%

16.75%18.43%

47.96% 28.16%

ภาคกลาง

65.85%

21.26% 20.66%

61.19% 33.34%

ภาคเหนือ

56.00%

8.68%

37.83%

17.92%

21.58%

ภาคใต

โรคที่ทำใหพืช สัตว 

สัตวน้ำ เสียหาย 

ลมตาย

น้ำทวม

 โคลนถลม 

พายุ

ไดผลผลิต

นอยเกินไปฝนแลง / ขาดน้ำ

หมายเหตุ  ผูถือครอง 1 ราย สามารถประสบปญหา/ภัยพิบัติไดมากกวา 1 ปญหา

61.86%

47.82% 31.66%

20.36%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21.70%



ราคาผลผลิตตกต่ำ 

ผลผลิตลนตลาด

พอคาคนกลาง 

นายทุนเอารัด

เอาเปรียบ

ขาดแคลน

แรงงาน

ผูถือครองทำการเกษตรที่ประสบปญหา/ภัยพิบัติ จำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน

62.39%

52.35%

28.74%

16.70%

16.07%

ปญหา/ภัยพิบัติ
ของผูเพาะปลูกพืช

ทั่วประเทศ

79.37%

16.14%

11.16%

7.10%

6.92%

4.61%

ปญหา/ภัยพิบัติ
ของผูเลี้ยงปศุสัตว

ทั่วประเทศ

35.87%

48.15%

30.27%

27.78%

24.43%

18.30%

ปญหา/ภัยพิบัติ
ของผูเลี้ยงสัตวน้ำ

ทั่วประเทศ

76.00%



คาเมล็ด คาพันธุพืช 

คาพันธุสัตว

มีราคาสูง

คาบริการเตรียมดิน 

การดูแลรักษา

และการเก็บเกี่ยว

สูงขึ้น

คาแรง

สูงขึ้นมาก

ราคาปุย ยาฆาแมลง 

น้ำมันเชื้อเพลิง 

สูงขึ้นมาก

ผูถือครองทำการเกษตรที่ประสบปญหา/ภัยพิบัติ จำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน

ปญหา/ภัยพิบัติ
ของผูเพาะปลูกพืช
และเลี้ยงสัตวน้ำ

ทั่วประเทศ

84.90%

ปญหา/ภัยพิบัติ
ของผูเลี้ยงปศุสัตว
และเลี้ยงสัตวน้ำ

ทั่วประเทศ

66.67%

64.25%

51.80%

31.47%

26.38%

20.47%

ปญหา/ภัยพิบัติ
ของผูเพาะปลูกพืช
และเลี้ยงปศุสัตว

ทั่วประเทศ

82.59%

ปญหา/ภัยพิบัติ
ของผูเพาะปลูกพืช

เลี้ยงปศุสัตว
และเลี้ยงสัตวน้ำ

ทั่วประเทศ

84.76% 63.57%

51.67%

33.57%

32.14%

25.24%

60.60%

50.47%

29.58%

25.75%

24.41%

32.41%

27.78%

22.22%

12.96%

12.04% 12.04%



(เชน NGO)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.98%

0.28%

0.90%

0.06%

0.12%

0.87%

-

0.17%

0.47%

-

1.08%

อื่นๆ

ปญหา/ภัยพิบัติ
และความชวยเหลือ

รัฐบาลปญหา / ภัยพิบัติลำดับ

ผูใหความชวยเหลือแกไขปญหา/ภัยพิบัติ *

ในชุมชน
คน

ไดรับ

ความ

ชวยเหลือ
ปญหา/ภัยพิบัติลำดับ

10

11

ราคาผลผลิตตกต่ำ

ราคาปุย ยาฆาแมลง

ไดผลผลิตนอยเกินไป

น้ำทวม โคลนถลม พายุ

ฝนแลง / ขาดแหลงน้ำ

โรคที่ทำใหพืช สัตว

คาเมล็ด คาพันธุพืช

คาบริการเตรียมดิน

พอคาคนกลาง

คาแรงสูงขึ้นมาก

ขาดแคลนแรงงาน

และการเก็บเกี่ยวสูงขึ้น

น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นมาก

สัตวน้ำ เสียหาย ลมตาย

คาพันธุสัตว มีราคาสูง

3.44% 98.09%

13.60% 90.93%

7.31% 95.49%

7.12% 97.82%

15.50% 94.99%

21.61% 89.15%

39.20% 73.09%

11.81% 91.15%

14.15% 91.04%

43.06% 59.72%

70.97% 31.18%

ผลผลิตลนตลาด

นายทุนเอารัดเอาเปรียบ

การดูแลรักษา

18.80%

49.45%

12.38%

6.75%

10.39%

2.98%

5.74%

2.56%

3.66%

4.02%

7.98%

* ผูถือครอง 1 ราย สามารถมีผูใหความชวยเหลือปญหา/ภัยพิบัติไดมากกวา 1 แหลง

ที่



บทสรุป

 ผูถือครองทำการเกษตรที่ประสบปญหา/ภัยพิบัติ จำแนกตามภาค พบวา 

ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตลนตลาด เปนปญหาสูงสุดทั้ง 4 ภาค รองลงมาคือ ราคาปุย 

ยาฆาแมลง น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นมาก เมื่อพิจารณาผูถือครองทำการเกษตรที่          

เพาะปลูกพืช พบวา ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตลนตลาด เปนปญหาสูงสุด คิดเปน   

รอยละ 62.39 รองลงมาคือ ราคาปุย ยาฆาแมลง น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นมาก คิดเปน 

รอยละ 52.35 ในขณะที่ผูถือครองทำการเกษตรที่เลี้ยงปศุสัตว พบวา โรคที่ทำใหสัตว 

เสียหาย ลมตาย เปนปญหาสูงสุดคิดเปนรอยละ 16.14 รองลงมาคือ ราคาผลผลิตตกต่ำ 

ผลผลิตลนตลาด คิดเปนรอยละ 11.16 สวนผูถือครองทำการเกษตร ที่เลี้ยงสัตวน้ำ 

พบวา ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตลนตลาด เปนปญหาสูงสุดคิดเปน รอยละ 48.15 

รองลงมาคือ โรคที่ทำใหสัตวน้ำ เสียหาย คิดเปนรอยละ 30.27

 การไดรับความชวยเหลือแกไขปญหา/ภัยพิบัติ พบวา น้ำทวม โคลนถลม พายุ 

ไดรับความชวยเหลือสูงสุด คิดเปนรอยละ 49.45 รองลงมาคือ ฝนแลง/ขาดแหลงน้ำ 

คิดเปนรอยละ 18.80 สำหรับผูใหความชวยเหลือแกไขปญหา/ภัยพิบัติ พบวา 

เกือบทุกปญหา/ภัยพิบัติ ผูใหความชวยเหลือสวนใหญจะเปนรัฐบาล ยกเวนปญหา 

ขาดแคลนแรงงาน ที่ผูใหความชวยเหลือสวนใหญจะเปนคนในชุมชน 

โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561


