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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
เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตรผ่านการส่งเสริมในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ และถ่ายทอด  
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นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มี

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับด้านการเกษตร ดังนี้ 
นโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน โดย
การการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกลํ้า และออกมาตรการป้องกันการ
เปล่ียนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร 

นโยบายรัฐบาลข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งดูแลเกษตรกร
ให้มีรายได้เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิต
อย่างท่ัวถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร
ประเภทท่ีราคาตํ่าผิดปกติให้สูงข้ึนตามสมควร แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบ
ต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งรัฐบาลจะเร่งดําเนินการจัดสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจาย
ครอบคลุมทั่วพ้ืนท่ีเพาะปลูกให้มากท่ีสุด นอกจากน้ันดําเนินการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น แบ่งเขตปลูกพืชผลแต่ละชนิด ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการวิจัย แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งส้ิน 4 ยุทธศาสตร์ 11 
กลยทุธ์ 37 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 6 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริม และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง 
1) การสร้างความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานการพัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเช่ือมโยงเครือข่าย 
2) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกร โดยการสนับสนุนของภาคีภาคส่วนต่างๆ 

ในพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ท่ี 2 การสนับสนุน ส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอด ความรู้เทคโนโลยี

ด้านเกษตรกรรมและการจัดการแก่เกษตรกร และยุวเกษตรกร 
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ชื่อโครงการท่ี 1 : โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

1. หลักการและเหตุผล  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนท่ีสําคัญแนวทางหน่ึง ได้แก่ 

ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืนส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับไปสู่การทาเกษตรท่ียั่งยืน และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนั้นกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม โดยเร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน ส่วนแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ได้กําหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร โดยขยายผลการทาเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสานึก
ให้เกษตรกรน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทําการเกษตรให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผล
ในทางปฏิบัติ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ส่วนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการด้านเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนา และส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ศักยภาพทาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 สภา
เกษตรกรแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 11 (8) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร นอกจากน้ันกําหนดให้ สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ตาม
มาตรา 33 (1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรภายใน
จังหวัด และมาตรา 33 (5) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกร และยุวเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้
กําหนดนโยบายให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนิน
โครงการท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน  



หน้า 9  
 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการเกษตร........ 

 

การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร 
  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 321.2 ล้านไร่ ใช้ทําการเกษตรประมาณ 122 ล้านไร่ 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละประมาณ 40 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ในสมัยก่อนเกษตรกรจะทําการเกษตรเพ่ือการ
ดํารงชีพเท่านั้น แต่ปัจจุบันเกษตรกรได้เปล่ียนวิธีการทําการเกษตรแบบดังกล่าวให้เป็นแบบ
ค้าขาย คือ เกษตรกรพยายามขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือนําผลผลิตไปจําหน่าย ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
  สาเหตุท่ีทําให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรแบบพอกินพอใช้มาเป็นแบบ
การค้า คือ 
  1. ความสามารถในด้านการบริหารกิจการเกษตรของเกษตรกร 
  2. ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
  3. ความจําเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ประเภทของการเกษตรแบ่งตามปริมาณผลผลิต 
   1. การทําเกษตรแบบพอกินพอใช้   (Subsistence Farming) เป็นการทํา
การเกษตรในสมัยโบราณ ซ่ึงการทําการเกษตรแบบนี้จะใช้พ้ืนที่น้อย มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือให้ได้
ผลผลิตมาใช้ ในครอบครัว อาจหมายถึงการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ชนิดต่าง ๆ 
หรือการเล้ียงสัตว์ในพ้ืนที่ขนาดเล็ก ๆ โดยผลผลิตที่ได้จะมีปริมาณไม่มากนัก ซ่ึงเกษตรกรที่ทํา
การเกษตรแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมีความสามารถและเงินทุนมากเท่าใดนัก วิธีการปฏิบัติก็เป็นแบบ
ง่าย ๆ โดยปกติจะใช้แรงงานจากคนหรือสัตว์ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
   2. การทําเกษตรแบบธุรกิจหรือแบบค้าขาย (Agribusiness) เป็นการทํา
เกษตรท่ีหวังผลทางการค้า ทําเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก ๆ แล้วนําผลผลิตจําหน่าย ซ่ึงการทํา
เกษตรแบบนี้จะต้องใช้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ใช้เครื่องจักรในการทํางาน ใช้เงินทุนสูงและจะต้องมีการ
วางแผนการดําเนินงานตลอดปี ฉะน้ันเกษตรกรหรือผู้บริหารกิจการจึงต้องมีความรู้ทางการเกษตร
เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการวางแผนสูงด้วยในปัจจุบันนี้ได้มีการทําการเกษตรแบบธุรกิจ
มากข้ึน ทั้งนี้เพราะมีสาเหตุมาจาก 
  1) เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
  2) เกษตรกรมีทุนมากข้ึน หาทุนได้ง่ายข้ึน 
  3) ภาวะเศรษฐกิจบังคับ 
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  ประเภทของเกษตรแบ่งตามการดําเนินงาน 
  1. การทําการเกษตรแบบเลื่อนลอย  (Shifting Agriculture) จัดเป็นการทํา
การเกษตรแบบพอกินพอใช้  เกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบนี้จะพยายามหาพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ บางครั้งก็ต้องหักล้างถางป่า แล้วก็ปลูกพืชสัก 2 – 3 ครั้ง หลักจากน้ันก็จะเคล่ือนย้ายหา
ที่เพาะปลูกใหม่ ซ่ึงจะทําอย่างน้ีไปเรื่อย ๆ เพ่ือหาที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า 
   2. การทําการเกษตรแบบเดี่ยว ( Specialized Farming) หมายถึง การปลูก
พืชหรือเล้ียงสัตว์ในพ้ืนที่ที่เรามีอยู่เพียงอย่างเดียว เช่น ถ้าปลูกข้าวก็ปลูกข้าวท้ังหมด ถ้าเล้ียงเป็ด
ก็เล้ียงเป็ดเพียงอย่างเดียวหรือถ้าจะปลูกไม้ผลก็ปลูกไม้ผลเพียงชนิดเดียว 
   ข้อดีของการทําการเกษตรแบบเด่ียวคือ  ง่ายต่อการวางแผน  ง่ายต่อการ
เตรียมปัจจัยต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน และทําให้เกิดความชํานาญในการปลูกพืชและการ
เล้ียงสัตว์เฉพาะชนิด 
   ข้อเสียของการทําการเกษตรแบบเด่ียว คือ ถ้าเกิดความเสียหาย เช่น เกิด
โรค จะทําให้เกิดความเสียหายมากมายหรือทั้งหมดเลย นอกจากน้ันถ้าราคาผลผลิตเกิดตกตํ่า
ข้ึนมา ก็จะทําให้เกิดความเสียหายมากข้ึนด้วย 
  3.การทําการเกษตรแบบผสม (Diversified Farming)เป็นการทําการเกษตรต้ังแต่ 
2 ชนิดข้ึนไปในพ้ืนที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกันหรือในเวลาท่ีคาบเกี่ยวกัน ซ่ึงการทําการเกษตรแบบ
ผสมนี้มีประโยชน์หลายประการ เช่น  
  – สามารถลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากราคาผลผลิตตกตํ่าได้ 
  – ทําให้เกษตรกรได้รับรายได้หลายครั้งในรอบปี 
  – สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารประจําวันได้เป็นอย่างดี 
  ข้อดีของการทําการเกษตรแบบผสม คือ ลดความเสียหายจากศัตรูพืช ทําให้
มีงานทําตลอดทั้งปี และเกษตรกรจะได้รับความรู้หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน 
  ข้อเสียของการทําการเกษตรแบบผสม คือ ต้องใช้แรงงานเป็นจํานวนมาก 
ต้องมีเงินทุนมากพอและการวางแผนมักจะสลับซับซ้อน 
  4. อุตสาหกิจการเกษตร (Agro – Industry) คือการทําการเกษตรเพ่ือนํา
ผลผลิตเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้ โดยพืชบางชนิดเป็น
พืชที่ใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง เช่น ละหุ่ง ทานตะวัน ปาล์มน้ํามัน ฝ้าย มินท์ ฯลฯ 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการเกษตร........ 

 


