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เงื่อนไขที่ 2 (ขอ 6-10) 
 สามารถนํามาใสตารางไดดังน้ี  

 เอ นอย ชมอย แดง

กินเหลา ไมกิน กิน กิน กิน 
อาชีพ ? ชาวนา แมบาน ครู 

 
ขอ 6  ขอสรุปที่ 1 นางเอด่ืมเหลา      เปนเท็จ 

  ขอสรุปที่ 2 นางนอยดื่มเหลา     เปนเท็จ 

  ตอบ 4 

ขอ 7  ขอสรุปที่ 1 นางนอยเปนชาวนา     เปนจริง 

  ขอสรุปที่ 2 นางแดงถึงแมจะเปนครูก็ยังดื่มเหลา   เปนจริง 

  ตอบ 1 

ขอ 8  ขอสรุปที่ 1 นางชมอยเปนเพื่อนกับนางเอ    เปนเท็จ 

  ขอสรุปที่ 2 นางเอด่ืมเหลาเชนเดียวกับนางแดง   เปนเท็จ 

  ตอบ 2 

ขอ 9  ขอสรุปที่ 1 ครูดื่มเหลา      เปนจริง 

  ขอสรุปที่ 2 แมบานดื่มเหลา     เปนจริง 

  ตอบ 1 

ขอ 10  ขอสรุปที่ 1 นางเอไมไดเปนเพื่อนกับนางชมอย   เปนจริง 

  ขอสรุปที่ 2 นางนอยเปนชาวนา     เปนจริง 

  ตอบ 1 

 
เงื่อนไขที่ 3 (ขอ 11-15) 
 สามารถนํามาใสแผนภูมิไดดังน้ี  
 
 
 
 
 
  
 

ผิวขาว 

ผิวดํา สวย กินขาวเหนียว 

เลนฟุตบอล 
คนเหนือ 

คนใต 

เปนกระ 

ผิวเหลือง 
คนอีสาน 
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  แบบที่ 4 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 

 
ตัวอยางที่ 1 มะยม : มะนาว   ?  :  ? 
  ก. สาล่ี : ล้ินจ่ี     ข. แตงโม : พุทรา 
  ค. สับปะรด : มะละกอ   ง. มะขาม : มะดัน 

  ตอบ  ง. มะขาม : มะดัน   
  แนวคิด มะยม และมะนาว มีรสชาติเปร้ียว  
    เชนเดียวกับ มะขาม และมะดัน 
ตัวอยางที่ 2 ทุเรียน  : ขนุน    ?  :  ? 
  ก. กลวย : แตงโม    ข. สับปะรด : นอยหนา 
  ค. ลองกอง : พุทรา    ง. ลําใย : มังคุด 

  ตอบ  ข. สับปะรด : นอยหนา 
  แนวคิด  ทุเรียน ลักษณะภายนอก สับปะรด 
    เชนเดียวกับ ขนุน ที่มีลักษณะเหมือนนอยหนา 
ตัวอยางที่ 3 ระนาด : กลอง   ?  :  ? 
  ก. ขลุย : ป     ข. ป : ขิม 
  ค. กีตาร : เปยโน    ง. จะเข : ซอ 

  ตอบ  ก. ขลุย : ป  
  แนวคิด ระนาด กับ กลองเปนเคร่ืองดนตรี ประเภท ตี 
    ขลุย และ ป เปนเคร่ืองดนตรี ประเภท เปา 
ตัวอยางที่ 4 กระทิงไฟ  : ปลากระเบน        ?  :  ? 
  ก. งู :  มา     ข. ปลา : แมงกะพรุน 
  ค. ชาง : กบ     ง. หนอน : กุง 
  ตอบ  ข. ปลา : แมงกะพรุน 
  แนวคิด เปนสัตวนํ้าเชนเดียวกัน  
ตัวอยางที่ 5 สบู : ผงซักฟอก    ?  :  ? 
  ก. จาน : ถวย     ข. รองเทา : กางเกง 
  ค. รางกาย : เส้ือผา    ง. กระเปา : กระโปรง 
  ตอบ  ค. รางกาย : เส้ือผา  
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  แนวคิด  สบู ใชทําความสะอาดรางกาย   

    เชนเดียวกับ ผงซักฟอกไวทําความสะอาดเสื้อผา 
 
 

  แบบที่ 5 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 

 
ตัวอยางที่ 1 จีน : ปกกิ่ง         ?  :  ? 
  ก. บังคลาเทศ : ทิมพ ู   ข. กัมพูชา : เวียงจันทน 
  ค. อิรัก : แบกแดด    ง. ลาว : มะนิลา 
  ตอบ  ค. อิรัก : แบกแดด  
  แนวคิด ปกกิง่เปนเมืองหลวงของจีน 

    แบกแดดเปนเมืองหลวงของอิรัก 
ตัวอยางที่ 2 ไทย : เวียดนาม    กรุงเทพ  :  ?  
  ก. ซานา     ข. ฮานอย 
  ค. เวียนนา     ง. เอเธนส    
  ตอบ  ข. ฮานอย 
  แนวคิด เมืองหลวงของไทย คอื กรุงเทพ 
    เชนเดียวกับ เมืองหลวงของเวียดนามคือ ฮานอย  

ตัวอยางที่ 3 ออสเตรีย : เบลเยียม  ?  :  ? 
  ก. เช็ก : เดนมารก    ข. โครเอเชีย : ภูฎาน 
  ค. จอรเจีย : อินโดนีเซีย   ง. อิรัก : พมา 
  ตอบ  ก. เช็ก : เดนมารก  
  แนวคิด ออสเตรียและเบลเยียม เปนประเทศในแถบทวีปยุโรป 
    เชนเดียวกับ เช็ก และเดนมารก 

ตัวอยางที่ 4 แอฟริกา : เคนยา     ?  :  ? 
  ก. กัวเตมาลา : ปานามา   ข. อกูันดา : อเมริกา 
  ค. ไนจีเรีย : คิวบา    ง. โมร็อกโก : ไนเจอร 
  ตอบ  ง. โมร็อกโก : ไนเจอร 
  แนวคิด แอฟริกา และเคนยาเปนประเทศในแถบยุโรป 
    เชนเดียวกับ โมร็อกโก และไนเจอร 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 
ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบ
มาตรา 303(1) ได้บัญญัติให้รัฐจัดทํากฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับ
แต่วันที่ คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคําส่ังแต่งต้ัง คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ว่าด้วย
สภาเกษตรกร  โดยมี  ที่ปรึ กษารั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  (นาย
ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์) เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการกองนิติการ (ขณะน้ัน) เป็น
กรรมการ และเลขานุการ เพ่ือ ดําเนินการ ศึกษา และยกร่างกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร คณะ
กรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.... ซ่ึงเป็นกฎหมาย ที่ให้หลักประกัน
สิทธิเสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพื่อให้ผลิตผล
ทางการเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนเสริมสร้างสมานฉันท์ ของเกษตรกรท้ังประเทศ ทําให้เกษตรกร มีความเข็มแข็ง 
และมีการรวมตัวกัน อย่างเป็นเอกภาพ โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกร นอกจากน้ี เกษตรกรสามารถ
จัดทําแผนแม่บท เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา กําหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
และสภาพปัญหาอันแท้จริง รวมทั้งให้เกษตรกรได้รับ การพัฒนา ส่งเสริมให้ได้รับความร  ู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้านต่างๆในการนี้ ได้มีการนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกไปรับฟัง
ความคิดเห็นจากเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ แต่ละภาค รวม 4 ภาค แล้วนําข้อมูลที่ได้ จาก
การรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และได้เสนอไปยัง 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ดําเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 

 
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และ
การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
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2. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบ
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืน 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี 
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ทางด้านพันธุธรรมพืช และสัตว์ท้องถ่ิน ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม 

6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดแนวทางการประกันความเส่ียงของราคา และผลผลิต
ทางเกษตรกรรม รวมทั้งการกําหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร 

7. เสริมสร้างคาวมร่วมมือ และประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 

8. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร 
9. ให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อเกษตรกร 
10. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกร

จังหวัดเสนอ 
11. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาตามความจําเป็น 
12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ 
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แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 – พ.ศ. 2564) 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ 
ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” ซ่ึงประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร  ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 
1.1) ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้าง

จิตสํานึกให้เกษตรกรน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทําการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องคก์ร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 

1.2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยสร้างต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบ
ผลสําเร็จ และประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่รับรู้ ปลูกฝังค่านิยมทําการเกษตร บรรจุในหลักสูตรการ
เรียนการสอนเป็นทางเลือกให้แก่เยาวชนต้ังแต่ระดับอนุบาลข้ึนไป สร้างระบบสวัสดิการให้แก่
เกษตรกร ปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเป็นแผนระยะยาว 

1.3) ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ เช่น เกษตรผสมผสาน 
เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ด้วยการเร่งขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ พ.ศ. 2559 - 2564 ให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ต่อปี และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 

1.4) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)ด้วยการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การทําเกษตรอินทรีย์การปรับปรุง
ดิน การผลิตพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีอย่างถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชตามหลักวิชาการ การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสินค้าเกษตรการบริหารจัดการ
ต้นทุน รวมถึงการให้ความรู้เน้นความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการตลาด 

1.5) สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสร้างต้นแบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานท่ีประสบผลสําเร็จในแต่ละชนิดสินค้า สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อยให้เกิดการพัฒนากลุ่มการผลิต และ
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เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตรผ่านการส่งเสริมในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างกัน รวมถึงอํานวยความสะดวกด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพ่ือเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย
เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้
เข้มแข็งสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการจากทุกภาค
ส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
แนวทางการพัฒนา 
2.1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด โดย

พัฒนากระบวนการก่อนเก็บเกี่ยว เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าเกษตร 
ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยว พัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า
เกษตร 

2.2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทํา
การเกษตรแบบกลุ่มการผลิต (Cluster) เครือข่ายวิสาหกิจและเกษตรพันธะสัญญากับ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งในและต่างประเทศรวมท้ัง
สนับสนุนและพัฒนาสถานท่ี พ้ืนที่ หรือศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ให้เป็นแหล่งรวบรวม คัด
แยกคุณภาพ และกระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดผู้บริโภคระดับต่างๆต้ังแต่ระดับพ้ืนที่ 
ชุมชน จังหวัด/ข้ามจังหวัดและประเทศ 

2.3) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเอกลักษณ์ และ
มูลค่าสูงตามความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ส่งเสริมการนําภูมิปัญญา
ท้องถ่ินไปใช้ในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์หรือเกษตรประณีต ตลอดโซ่อุปทาน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต 

2.4) จัดต้ังศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์
เมล็ดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพในอาเซียน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารและ
ส่งออกสินค้าเกษตร อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการ
สินค้าเกษตร หรือตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นศูนย์กลางซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้าเกษตรต้ังแต่ 
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