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งบปี 62 อลังการกว่า 2 แสนล้าน เกษตรฯฝันใหญ่ทุ่มเงินปั้น "เกษตรกรปราดเปรื่อง" 

 
กระทรวงเกษตรฯ ฝันแรง! จัดหนักจ่อของบ

รายจ่ายปี 62 อลังการกว่า 2 แสนล้านบาท หวังสร้าง
เกษตรไทย 4.0 ออก 16 นโยบายยกระดับราคา -
คุณภาพชีวิต -กระบวนการผลิต สู่ ยุค “เกษตรกร
ปราดเปรื่อง” ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมกับมือเอกชน
ปั้นเอสเอ็มอีภาคเกษตร ส.อ.ท.ระบุเกษตรไทยมีเยอะ
แต่รายได้น้อยมาก ชี้คนรุ่นใหม่ไม่ชอบท าเกษตร 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 
2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรวมกว่า 213,386 ล้านบาท ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.
กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 26,969 ล้านบาท 2. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงานพื้นฐานหรือ
แผนงานยุทธศาสตร์ต่างๆ 37,581 ล้านบาท 3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 117,873 ล้านบาท 
โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ท่ีแผนงานการบริหารจัดการน้ า แผนงานพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร และ
แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม และ 4.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นท่ี (Area) เพื่อพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 30,961 
ล้านบาท 

ท้ังนี้ ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 กว่า 213,386 ล้านบาท เป็นงบประมาณตามนโยบาย
ส าคัญของกระทรวงเกษตรฯ 16 นโยบาย 143,109 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานการผลิตท่ีดี (GAP) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
รวมกลุ่มแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) และเกษตรอินทรีย์ 

ส าหรับแผนงานของ สศก.ได้เสนอของบประมาณ รวมท้ังสิ้น 20,365 ล้านบาทนั้น หน่วยงานร่วมบูรณา
การ 7 กระทรวง 60 หน่วยงาน 4 รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐวิสาหกิจ มี 2 เป้าหมายหลักส าคัญ เป้าหมายท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท้ังระบบ 
เน้น 5 สินค้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และยางพารา รวมถึงสับปะรด มะพร้าว 
ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด พัฒนา
ศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร และพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตร และเป้าหมายท่ี 2 คือ พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) พ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

“การเสนอของบประมาณปี 2562 ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อเดินหน้าการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 



ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยส านักงบประมาณจะ
พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป” 

ขณะท่ีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย” (เอสเอ็มอีเกษตร) ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(กสอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า กสอ.จะร่ วมกับหน่วยงาน
ดังกล่าวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก พร้อมท้ัง
ก าหนดมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 จ านวน 9 มาตรการ โดยโครงการปั้นนักธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (เอสเอ็มอีเกษตร) เป็นหนึ่งในมาตรการดังกล่าวท่ีเตรียมขับเคลื่อน ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 600 กลุ่มท่ัวประเทศ จ านวน 55,000 คน ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติจากท้ังหมด 2,500 
กลุ่ม จ านวน 100,000 คน ระยะเวลาโครงการระยะแรก 6 เดือน หรือเดือน เม.ย.- ก.ย.นี้ คาดว่าจะสามารถสร้าง
ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป และเอสเอ็มอีเกษตรเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 30% จากเกษตรกร 55,000 คน ส่งผลให้
เศรษฐกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 40% 

นายเจน น าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การพัฒนาเกษตรกรของ
ไทยให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ท่ีดีขึ้น ต้องปรับการผลิตจากสินค้าต้นทางเป็นการแปรรูปมากขึ้น ซึ่งฐานข้อมูล
เกษตรกรของไทยในปัจจุบันท่ีมีจ านวน 40% จากประชาชนท้ังประเทศพบว่ามีความผิดปกติ เพราะมีสัดส่วน
รายได้รวมเพียง 9%ของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) และเกษตรกรมีอายุเฉลี่ยถึง 55 ปี 
แสดงว่าคนรุ่นใหม่แทบจะไม่ได้เข้ามาในภาคเกษตรเลย ดังนั้น การตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนในโครงการนี้จะ
เป็นเครื่องผลักดันเกษตรกรไทยให้ได้รับการพัฒนามากขึ้น 

 
 

แรงงานมีฝีมือรับสูงสุดวนัละ 600 บาท 
 

พล .ท . ส ร ร เส ริญ  แ ก้ ว ก า เนิ ด  โ ฆษกประจ า ส านั ก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการ
ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ ค่าจ้างอยู่ระหว่าง 
340-600 บาท ประกอบด้วย กลุ่มแรก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้าฝีมือระดับ 1 อัตราค่าจ้าง 480 

บาท ระดับ 2 อัตรา 580 บาท พนักงานปรุงแต่งน้ าเหล็กในเตาปรุงน้ าเหล็ก (Ladle Furnace) ระดับ 1 อัตรา 
500 บาท ระดับ 2 อัตรา 600 บาท พนักงานหล่อเหล็กระดับ 1 อัตรา 460 บาท ระดับ 2 อัตรา 560 บาท 
พนักงานควบคุมการอบเหลก็ ระดับ 1 อัตรา 440 บาท ระดับ 2 อัตรา 540 บาท 

ส าหรับกลุ่มท่ี 2 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติกระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 
2 อัตรา 450 บาท ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติกระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 450 บาท ช่าง
เทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวงระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 450 บาท ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่า
ถุงพลาสติกระดับ 1 อัตรา 410 บาท ระดับ 2 อัตรา 480 บาท กลุ่มท่ี 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พนักงาน
เตรียมวัตถุดิบส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ 1 อัตรา 340 บาท ระดับ 2 อัตรา 370 บาท พนักงานผลิตชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 440 บาท พนักงานประกอบ



เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ 1 อัตรา 350 บาท ระดับ 2 อัตรา 400 บาท ช่างท าสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 อัตรา 
360 บาท ระดับ 2 อัตรา 400 บาท 

ส่วนกลุ่มท่ี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า พนักงานตัดวาดรองเท้าระดับ 1 อัตรา 370 บาท ระดับ 2 อัตรา 
405 บาท พนักงานอัดพื้นรองเท้า ระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 420 บาท ช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1 
อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 420 บาท พนักงานประกอบรองเท้า ระดับ 1 อัตรา 360 บาท ระดับ 2 อัตรา 
390 บาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการค่าจ้าง 
ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล โดยอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือนี้มุ่งท่ีจะคุ้มครองลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละ
ระดับให้ได้รับค่าจ้างท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เสริมให้ลูกจ้างมีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

พลังงาน-พาณิชย์ร่วมด้วยช่วยกัน มะรุมมะตุ้มแกป้มราคาปาล์มดิบ 
 

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงการ
บริหารสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบในประเทศว่า กระทรวงพลังงาน
และกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันด าเนิน
มาตรการบริหารสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบ เพื่อพยุงราคา เนื่องจาก
เดือน ธ.ค.ท่ีผ่านมามีปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบสูงมากเป็น
ประวัติการณ์ 532,000 ตัน ล่าสุด กระทรวงพลังงานได้รายงาน

ให้ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบว่า กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการเร่งส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ 100,000 ตัน
อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงพลังงานจะเพิ่มสัดส่วนการน าน้ ามันปาล์มดิบในการผลิตเป็นไบโอดีเซล จาก 7% หรือ
บี 7 เป็น 10% หรือบี 10 เพื่อช่วยระบายสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบได้ 6 ล้านลิตรต่อวัน จาก 4 ล้านลิตรต่อวัน 

“ตั้งแต่ ธ.ค.60 กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบ ได้ 157,000 ตันต่อวัน และ
กระทรวงพลังงานสามารถเพิ่มก าลังการผลิตไบโอดีเซลได้ต่อเนื่อง จนถึงเดือน ม.ค.61 ยังคงเหลือสต๊อกน้ ามัน
ปาล์มดิบ 407,000 ตัน ท าให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจาก 19 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เมื่อเดือน ธ.ค.60 มาเป็น 
21 บาทต่อ กก.และราคาผลปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจาก 3.37 บาทต่อ กก. ไปอยู่ท่ี 4.10 บาทต่อ กก. จึงมั่นใจว่าจะ
สามารถระบายสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบออกไปได้ เพื่อท าให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจาก 3.37 บาทต่อ กก. ไปอยู่
ท่ี 4.20 บาทต่อ กก. ได้ภายในเดือน ก.พ.นี้ และจะพยายามรักษาเสถียรภาพราคาให้อยู่ในระดับนี้ต่อไป” 


