
ภาพรวมหนีสิ้นของเกษตรกร ในขณะที่เป็นผู้ผลิตป้อนตลาดโลก
• รายได้สุทธิจากภาคเกษตร : นอกภาคเกษตร =   35: 65 (ปี2544/45)

และ 51 : 49 (ปี2549/50)
• หนีส้ินเกษตร 67,762 บาทต่อครัวเรือน (ปี 2549/50) เพิ่มจาก 43,415 บาท

(2544/45)
• สัดส่วนหนีส้ินต่อทุนเพิ่มจาก0.07 (ปี2544/45) เป็น 0.10 (ปี2549/50)

ผลกระทบจาก WTO/FTA ส่งทอดจากผู้ส่งออกถงึเกษตร
• กตกิาในด้านภาษีที่ต้องลดลง (เป็นทัง้โอกาส และ ข้อจ ากัด)
• กตกิาด้านสุขอนามัย /สิ่งแวดล้อม/การใช้แรงงาน

 เป็นมาตรการน าสู่การกีดกันการส่งออกของไทย
 เป็นมาตรการที่ไทยต้องเปิดตลาดให้
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Company Name

www.themegallery.com

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี
เครื่องใชไ้ฟฟ้า
/อเิลก็ทรอนิกส์

ยานยนตแ์ละ
ชิน้สว่นยาน

ยนต์
การท่องเทีย่ว การเกษตร

เหลก็และ
เหลก็กลา้

กระดาษและ
เยื่อกระดาษ

พลงังาทดแทน

1. ความส าคญั
สงูสดุของ
อุตสาหกรรม

ความมัน่คง
ทางพลงังาน

อเิลก็ทรอนิกส ์
แมม้ลูค่า
สง่ออกสงู(แต่
มลูค่าเพิม่ต ่า)

โอกาสในการ
ขยายตวัของ 
SME คลสั
เตอรช์ิน้สว่น

- การจา้งงาน
สงู
- และสรา้ง
มลูค่าจากอตั
ลกัษณ์เดยีว
ของไทย

- ความมัน่คง
ทางอาหาร
- การจา้งงาน
และใช้
ทรพัยากร
สงูสดุ
- ไทยมี
บทบาทส าคญั
ในเวทโีลก

ทดแทนการ
น าเขา้

- ทดแทนการ
น าเขา้
- สรา้งมลูค่า
ต่อเนื่องจาก
การปลกูยคูา
ลปิตสัพนัธุเ์ป็น
มติรต่อ
สิง่แวดลอ้มใน
เขตแหง้แลง้
- กระจาย
รายได้

- ความมัน่คง
ทางพลงังาน
- เศรษฐกจิ
ฐานราก

2.มลูค่า GDP
(เฉลีย่ต่อปี
2546-50) หรอื
ในปีใดปีหนึ่ง

มลูค่าสง่ออก
เฉลีย่(ปี45-
49)=4.48% ณ 
ราคาปีฐาน 
2531

มลูค่าสง่ออก
เฉลีย่(ปี45-
49)=28% ณ 
ราคาปีฐาน 
2531

มลูค่าสง่ออก
เฉลีย่(ปี45-
49)=6.6% ณ 
ราคาปีฐาน 
2531

รายไดจ้ากการ
ท่องเทีย่วมี
มลูค่าสงู 
487,100 ลา้น
บาท ในปี 
2549

มลูค่า 0.3593
ลา้นลา้นบาท
(%GDP=8.89)

มลูค่าการผลติ
เหลก็และ
เหลก็กลา้ 2.49 
แสนลา้นบาท 
ในปี 2550

มลูค่าการผลติ
กระดาษและ
เยื่อกระดาษ 
และผลติภณัฑ์
1.50 แสนลา้น
บาท ในปี 
2550

ท่ีมา : อารี วิบูลยพ์งศ,์ ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ เยาวเรศ เชาวนพนูผล, ธเนศ ศรีวิชยัล าพนัธ์ และกาญจนา โชคถาวร: 2551,
โครงการศึกษาทิศทางอนาคตและยทุธศาสตร์เตรียมตวัประเทศไทย ในระยะ 10 ปีขา้งหนา้. สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 9
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ภาพรวมอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า/
อเิลก็ทรอนิกส์

ยานยนต์และ
ชิน้ส่วนยานยนต์

การท่องเทีย่ว การเกษตร
เหลก็และ
เหลก็กลา้

กระดาษและเยือ่
กระดาษ

พลงังานทดแทน

3.สดัส่วนการ
ส่งออกต่อ GDP

สดัส่วนมลูค่าการ
ส่งออกต่อ GDP
5.74%(ปี 2549)

สดัส่วนมลูค่าการ
ส่งออกต่อ GDP 
28.02%(ปี 2549)

สดัส่วนมลูค่าการ
ส่งออกต่อ GDP 
9.38%(ปี 2549)

ปี 2549 6.23% มลูค่าส่งออก 
0.979 ลา้นลา้น 
23.99% ของ 
GDP (แสดง
มลูค่าเพิม่สงู)

คดิเป็นสดัส่วน 
2.2% ของ GDP 
ในปี 2546 และ
เพิม่เป็น 3.04%
ของ GDP ในปี 
2550

คดิเป็นสดัส่วน 
1.8% ของ GDP 
ในปี 2548 และ
ลดลงเหลอื 
1.76% ของ 
GDP ในปี 2550

พลงังานจากเอ
ทานอล 0.6% 
ของผลผลติเอทา
นอลทีผ่ลติ(ปี
2550) และมกีาร
ส่งออกเอทนอล
ประมาณ 14 ลา้น
ลติรในปี 2550

4.อตัราการ
เตบิโต

ตลาดปิโตรเคมี
ในภมูภิาคเอเชยี
ใน 5 ปี ยงัมกีาร
เตบิโตสงู
-สายอะโรเมตกิส:์ 
Paraxylene
6.3%(Avg.2007-
12) Benzene 
3.3%(Avg.2006-
11)
-สายโอเลฟินส ์
เช่น 
Ethylene(NEA 
3.9%, SEA 
5.2%) 

ดา้นการส่งออก
เฉลีย่ 9% ต่อปี

อตัราการ
ขยายตวัในปี 
2550 11.86% 
รถยนต์ขยายตวั 
8.56% และ
รถจกัรยานยนต์ 
ส่วนประกอบ
ขยายตวั12.31% 
และชิน้ส่วน
รถยนต์+
รถจกัรยานยนต์
ขยายตวั 16.52% 
อตัราการ
ขยายตวัของยาง 
22.89%

ปี 2543-2553 
การขยายตวัจาก
นกัท่องเทีย่วไทย 
เฉลีย่7.2% ต่อปี

แผน 6 = 4.8%
แผน 7 = 2.9%
แผน 8 = 1.0%
แผน 9 = 1.24%

การผลติขยายตวั
เฉลีย่ 20.8% ต่อ
ปี ระหว่างปี 
2540-2548

การผลติขยายตวั
เฉลีย่ 10.84% 
ต่อปี ระหว่าง 
2545-2549

- อตัราการ
ขยายตวัของการ
ใชเ้ฉลีย่เพิม่ขึน้ 
5.3% ต่อปี การ
ผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้
5.8% ต่อปีและ
การน าเขา้
เพิม่ขึน้เฉลีย่ 
7.2% ต่อปี 
ระหว่างปี 2541-
2549
- มศีกัยภาพใน
การผลติพลงังาน
ทดแทนจากเอทา
นอล
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Company Name

www.themegallery.com

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/
อิเลก็ทรอนิกส์

ยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วนยานยนต์

การท่องเท่ียว การเกษตร
เหลก็และ
เหลก็กลา้

กระดาษและเยือ่
กระดาษ

พลงังานทดแทน

5.การจา้งงาน จา้งแรงงานนอ้ย
ในปี 2548 มี 40,000

คนหรือ0.8% ของ
การจา้งงาน
ทั้งหมดและมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน
เพียง 4.79 ต่อปี

ประมาณ 5 แสน
คน

การจา้งงาน
มากกวา่ 1.5 ลา้น
คน

คงท่ีอยูท่ี่จ านวน
แรงงาน 13.6 ลา้น
คน(42.4% -> -38.6% 

ของแรงงานรวม)

มีการจา้งงาน
ประมาณ 2-3

หม่ืนคน

มีการจา้งงาน
ประมาณ 5.8

หม่ืนคน

เพิ่มการจา้งงาน
ในชุมชนกวา่ 5 

แสนคน

6.สัดส่วนวตัถุดิบ
ในประเทศ

ร้อยละ 65

(สัดส่วนการ
น าเขา้หรือ import 

content อยูท่ี่ระดบั
ประมาณ 45% ของ
มูลค่าผลผลิต
รวม)

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
50% 

อิเลก็ทรอนิกส์
10%

สูงเกือบ 100% สูงมาก ที่ดิน 180.3 

ลา้นไร่
การใชว้ตัถุดิบมี
การน าเขา้ทั้งหมด

การใชว้ตัถุดิบ
ภายในประเทศ
ส่วนใหญ่ และมี
การน าเขา้
บางส่วน เยือ่
กระดาษยาว

มีความพร้อมดา้น
วตัถุดิบในการ
ผลิตพลงังาน
ทดแทนจากเอทา
นอล(กากน ้าตาล
และมนั
ส าปะหลงั)

7.สถานภาพ
การคา้ส่งออก

   

อนัดบั 1 ของโลก:

ขา้ว ยาง เน้ือไก่
สัปปะรด ล าไย
อนัดบั 2-4: กุง้
น ้ าตาล

การส่งออกส่วน
ใหญ่เป็นเหลก็
แผน่รีดเยน็ เหลก็
แผน่รีดร้อน และ
ท่อเหลก็ ตลาด
ส่งออกท่ีส าคญั
ไดแ้ก่อเมริกา
แคนาดา และ
ฮ่องกง

การส่งออกส่วน
ใหญ่เป็นไดแ้ก่
เยือ่กระดาษ
กระดาษแขง็
ผลิตภณัฑ์
ส่ิงพิมพแ์ละ
หนงัสือ

ไม่มีการส่งออก
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Company Name

www.themegallery.com

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/
อิเลก็ทรอนิกส์

ยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วนยานยนต์

การท่องเท่ียว การเกษตร
เหลก็และ
เหลก็กลา้

กระดาษและเยือ่
กระดาษ

พลงังานทดแทน

8.สถานภาพ
การคา้น าเขา้

น าเขา้สุทธิใน
ผลิตภณัฑข์ั้นตน้

ผลิตเพื่อทดแทน
การน าเขา้ในปี
2549 55%

ถัว่เหลือง ฝ้าย
ปลาป่น

การน าเขา้ส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่
ผลิตภณัฑเ์หลก็
ก่ึงส าเร็จรูป และ
เหลก็ทรงแบน
แหล่งน าเขา้ส่วน
ใหญ่มาจาก
ประเทศรัสเซีย
ญ่ีปุ่ นและจีน

การน าเขา้ส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ เยือ่
กระดาษ เศษ
กระดาษ
กระดาษแขง็และ
ผลิตภณัฑ์

ปัจจุบนัน าเขา้เอ
ทานอลและก๊าซ
LPG

9.ส่งออกสุทธิ

    

น าเขา้สุทธิ
(ส่งออก=53,006 

ลา้นบาท
น าเขา้=278,896 

ลา้นบาทในปี
2548)

น าเขา้สุทธิ ไม่มีการส่งออก

10.การพึ่งพา
เทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ

สูง สูง สูง นอ้ย นอ้ย ในอุตสาหกรรม
ขั้นกลางและขั้น
ปลาย ณ ปัจจุบนั
ไม่จ าเป็นตอ้ง
พึ่งพาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ

มีการน าเขา้
เคร่ืองจกัรจาก
ต่างประเทศเป็น
จ านวนมาก

การพฒันา
พลงังานลมยงั
พึ่งพิงเทคโนโลยี
ขั้นสูงจาก
ต่างประเทศใน
ระยะแรก
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Company Name

www.themegallery.com

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/
อิเลก็ทรอนิกส์

ยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วนยานยนต์

การท่องเท่ียว การเกษตร
เหลก็และ
เหลก็กลา้

กระดาษและเยือ่
กระดาษ

พลงังานทดแทน

11.ลกัษณะการ
ประกอบการ

ร่วมลงทุน รับช่วงผลิตตาม
ค าส่ังซ้ือ

- รับช่วงผลิตตาม
ค าส่ังซ้ือ
(รถยนต)์

- SME(ช้ินส่วน)

- SME

- โรงแรมของ
ไทย
- โรงแรมเครือ
ต่างประเทศ

- ผลิตเอง
- ร่วมลงทุนบา้ง
ในการแปรรูป

ผูป้ระกอบการ
รายใหญ่มี
ประมาณ 5 ราย

การประกอบการ
มีลกัษณะที่เป็น
ผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาด
เลก็ รวมกนั
ทั้งหมด 1,232

ราย

ผูป้ระกอบการ
ไทย

12.โอกาสท า brand ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มีมาก โอกาสท า brand 

ของประเทศไทย
เป็นไปไดย้าก
เน่ืองจากตอ้ง
พึ่งพาวตัถุดิบจาก
การน าเขา้

มีโอกาสสูงท่ีจะ
ท าเป็น brand ของ
ไทยสูง

13.การท าลาย
ทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม

ปานกลางแต่มี
ปัญหาที่ตอ้งเร่ง
แกไ้ขเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มท่ี
มาบตาพุด

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง จาก
การชะลา้งท าลาย
ดิน, การใช้
ปุ๋ ยเคมี/สารเคมี, 

ท าลายป่าชาย
เลน, น ้าเสียจาก
โรงงาน

ในอุตสาหกรรม
ขั้นกลางและขั้น
ปลาย มีการ
ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มไม่
มากนกั

อุตสาหกรรมน้ีมี
โอกาสที่จะ
ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มหาก
มีการจดัการน ้า
เสียท่ีปล่อยจาก
โรงงานไม่ดี

มีโอกาสท าลาย
บุกรุกป่าและเผา
วชัพืช
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Company Name

www.themegallery.com

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/
อิเลก็ทรอนิกส์

ยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วนยานยนต์

การท่องเท่ียว การเกษตร
เหลก็และ
เหลก็กลา้

กระดาษและเยือ่
กระดาษ

พลงังานทดแทน

14.อนัดบั
ความส าคญัใน
การลงทุนเพื่อ
พฒันา
ความสามารถใน
คน/โครงสร้าง
พื้นฐาน/

วทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี

กลุ่มอนัดบั 1 กลุ่มอนัดบั 3 กลุ่มอนัดบั 2 กลุ่มอนัดบั 1(ดา้น
บุคลากรทาง
การแพทย)์

กลุ่มอนัดบั 1 กลุ่มอนัดบั 3 กลุ่มอนัดบั 2 กลุ่มอนัดบั 1

15.ขีด
ความสามารถ
โดยเปรียบเทียบ
ในกลุ่มเศรษฐกิจ
ASEAN WTO

อนัดบั 1 ใน
ASEAN และ
ตั้งเป้าหมายจะ
เป็นอนัดบั 25 ใน
โลกดา้น

ASEAN HUB เป็นฐานการผลิต
รถปิกอพัและ
รถจกัรยานยนต์
อนัดบัตน้ของ
โลก

อนัดบัท่ี 21 ของ
โลกอนัดบั 3 ใน
ภมิูภาคเอเชีย
แปซิฟิก

- มีศกัยภาพระดบั
โลก หลายชนิด
แต่บนภาระของ
เกษตรกร(ภาระ
หน้ีสินเกษตร =

67,762 บาท/

ครัวเรือน)

- รายไดน้อกภาค
เกษตรจุนเจือ
ภาคเกษตร(จาก
สัดส่วนรายได้
เกษตร: นอก
เกษตร=35:65)

อุตสาหกรรม
เหลก็และ
เหลก็กลา้ของ
ไทยมีขีด
ความสามารถที่
จะแข่งขนั
ประเทศในกลุ่ม
ASEAN ดว้ยกนั

อุตสาหกรรม
กระดาษของไทย
มีขีด
ความสามารถที่
จะแข่งขนั
ประเทศในกลุ่ม
ASEAN ไดใ้น
ระดบัตน้ๆ

เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีความส าคญั
มาก
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ท่ีมา : อารี วิบูลยพ์งศ ์ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์เยาวเรศ เชาวนพนูผล ธเนศ ศรีวิชยัล าพนัธ์ และกาญจนา โชคถาวร: 2551, โครงการศึกษาทิศทางอนาคตและยทุธศาสตร์เตรียมตวัประเทศไทย
ในระยะ 10 ปีขา้งหนา้. สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 15



หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่อย่างง่าย = 62.74
ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั = 60.34

1 ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2550

ความไมส่มดุล

ผลลัพธ์

ปัจจัยน าเข้า

oทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม (ท่ีดิน ป่าไม้ น ้า แร่ธาต)ุ
oทุน (เครื่องมือ เครื่องจกัร อปุกรณ์) โครงสร้างพืน้ฐาน
oวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 
oทรพัยากรมนุษย ์(แรงงานมีฝีมือ, ก่ึงมีฝีมือ และไร้ฝีมือ )

กระบวนกา
ร

oนโยบาย (การเงิน การคลัง)
oการจัดการภาครัฐ (การ
จัดสรรงบประมาณ, การบริหาร,
การตรวจสอบ ฯลฯ) 
oการมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ทีม่า: อาร ีวบิลูยพ์งศ ์และคณะ, 2550
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1. แยกประเภทเกษตรกรตามระดับศักยภาพ: ใน 3 มิติ

 มิตคิวามพร้อมทางทรัพยากร: ขาดแคลน – ไม่ขาดแคลน

 มิติ ความพร้อมทางระบบการผลิต: เชิงเดี่ยว – ผสมผสาน

 มิต ิความพร้อมทางความก้าวหน้า: 3 ระดับตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่

17



2. แก้ปัญหาจากต้นน า้ – ปลายน า้ เชิงบรูณาการตาม
ความเหมาะสม (ซึ่งซ้อนทบัในทัง้ 3 มิต)ิ
(1) ระดับพึ่งตนเอง

: - เทคโนโลยีการผลิต/การจัดการ
- พฒันาการตลาดในระดบัท้องถิ่น

18



(2) ระดบักลาง - เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน แข่งกับ
การน าเข้า เช่น โคนม ผักผลไม้ ปลาน า้จืด ไข่ ข้าว

• เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน แข่งกับการน าเข้า
• ระบบการบริหารจัดการตลอดเส้นทางต้นน า้ – ปลายน า้

ด้านโลจสิตกิส์
• ระบบการประกอบการที่เป็นธรรม

( การพัฒนาความเข้าใจ และขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
SME ส าคัญมากต่อเกษตรกรรายย่อย)

19



(3) ระดบัก้าวหน้า เช่น ข้าว (ข้าวอนิทรีย์) ผลไม้ ผัก ไก่ กุ้ง ยางพารา

• เทคโนโลยีต่อยอด เช่น พันธ์ุผลผลิตสูง/ด้านทานโรค (วัว/ส้ม) 
ข้าวพันธ์ุใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

• การจัดการระดบัฟาร์ม – โรงงานด้านสุขอนามัย
• เทคโนโลยี/การบริหารจัดการระบบ logistics (การใช้ RFID
• ระบบการจัดการ/การประกอบการที่เป็นธรรม

( การพฒันาความเข้าใจ และขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ผู้สง่ออก  
ผู้ประกอบการ ตลอดเส้นทาง value chain ส าคญัมากตอ่เกษตรกรรายยอ่ย/ขนาด

กลาง และเกษตรพนัธสญัญา)
20



1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และมูลค่าผลผลิต

2.   การสร้าง
ทางเลือกใหม่ ต้องมีความรู้ ต่อยอดภูมปัิญญา
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เป็นค าตอบ
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เกษตรกรเป็นนกัวิจยัได ้และเป็นเจา้ของแปลงทดลองท ัว่

ประเทศ การขบัเคลือ่นงานวิจยัโดยบุคลากรจ านวนมาก 

จะช่วยการพฒันาประเทศไดเ้ร็วขึ้น แต่ยงัมปัีญหาว่า 

ปัจจบุนัเกษตรกรสว่นใหญข่าดการเขา้ถงึเทคโนโลยใีหม่

อยา่งทนัท่วงท ี

23
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• เกษตรกรเป็นเจ้าของ Farmers University มีการ
ก าหนดนโยบาย   เป้าหมาย และบริหารงานเอง โดยประสาน
และหรือ ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย/แหล่งวิชาการ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเข้าถงึเทคโนโลยีได้สะดวก รวดเร็ว

• Farmers University เป็นแหล่งป้อนค าถามให้แก่
นักวชิาการ และเป็นผู้ร่วมงานวจิัย ท าให้งานของนักวิชาการ
ตอบโจทย์ เพื่อการแก้ปัญหาในระยะสัน้โดยตรง และหรือเพื่อ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร
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• ใช้สถานที่ซึ่งมีอยู่แล้ว เป็นที่ท าการ ได้แก่ 
มหาวทิยาลัย วทิยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยชุมชน 
รวมทัง้สิน้ 127 แห่ง 

เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกร –
นักวชิาการ – นักศกึษา เมื่อใช้สถานที่ของสถาบันนัน้ๆ 

• เกษตรกรได้เรียนรู้ศาสตร์ที่จ าเป็น นอกเหนือจากเทคโนโลยีการผลิต 
เช่น การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการตลาด และอ่ืนๆ

สร้างความภูมใิจให้แก่อาชีพเกษตรกรรม ทัง้
แก่เกษตรกรปัจจุบัน และต่อเยาวชน โดยเฉพาะเป็นการสร้างทัศนะคติ
ให้แก่คนรุ่นใหม่ ที่มีต่อการเป็นเกษตรกรใหม่อย่างมืออาชีพ ในอนาคต
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• ภาคกลาง 7 แห่ง
• ภาคเหนือ 6 แห่ง
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง
• ภาคใต้ 4 แห่ง

• ภาคกลาง 2 แห่ง
• ภาคเหนือ 4 แห่ง
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง
• ภาคตะวันออก 1 แห่ง 
• ภาคใต้ 7 แห่ง

• ภาคกลาง 7 แห่ง
• ภาคเหนือ 12 แห่ง
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง
• ภาคใต้  9 แห่ง
• ภาคตะวันออก 2 แห่ง

26

(เกนิกว่าคร่ึงหน่ึงมีเกษตรศาสตร์)



แม้สังคมจะรู้จักโรงเรียนชาวนา 
อยู่ บ้าง แต่มหาวิทยาลัยเกษตรกรกลับเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับ
เกษตรกรส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้หมด ดังนัน้จึงจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมและเกษตรกร และศึกษาแนว
ทางการขับเคล่ือน โดยพจิารณาจากด้าน ดีมานด์ และด้านซัพ
พลายไปพร้อมๆ กัน ดังนี ้
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ขยายผลไปยังพืน้ที่ ซึ่งมีศักยภาพ

ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
Farmers University

รวบรวมปราชญ์และนักวิชาการ

สร้างความตระหนัก
ให้แก่สถาบันเกษตรกร

ศึกษาแนวทาง
ขับเคลื่อน

2552 2562

ปรับปรุงและวางแผนระยะยาว

ตดิตามประเมินผล

ก าหนดแนวทางมาตรการ / แผนระยะปานกลาง

ประสานกับสภาเกษตรกร เพื่อขับเคล่ือน

งบประมาณสนับสนุน

เสนอ ครม . – นโยบายแห่งรัฐ

ยุทธศาสตร์เตรียมการประเทศไทย 10 ปี

(เวลา)
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