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การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

แนวคิดและหลักการ 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์โดยตรงให้แก่นักบริหาร

ระดับสูงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งท าหน้าที่เป็นธนาคารกลางของชาติ โดยมีภารกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจด าเนินไปได้ด้วยดีอันจะน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

 
วัตถุประสงค์ 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ือให้นักบริหารระดับสูง มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบาย

ทางการเงินของประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาภาคการเกษตรตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0  

2) เพ่ือให้นักบริหารระดับสูง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน 
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ก าหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 

ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานครฯ 
 

0700 น. ขึ้นรถบัสจากโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ 
0730 น. ออกเดินทางไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานครฯ 
09.00 น. เดินทางถึงธนาคารแห่งประเทศไทย 

0900-10.30 น. รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “นโยบายการเงินของประเทศไทย 
และการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคการเกษตรไทย” 
โดย ดร.จิตเกษม พรประพันธ์  ผู้อ านวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค 

1030-1200 น. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1200 น. เดินทางออกจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

13.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

14.30-16.30 น. สรุปรายงานการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

 

---------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สรุปสาระส าคัญ 

 

วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินนโยบายการเงิน 

 การด าเนินนโยบายการเงินให้ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth) และการรักษา
เสถียรภาพทางด้านราคา (Inflation)  โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. เพ่ือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 2. เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา 
 3. เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 
กรณีภาคการเกษตร ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ 

 รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตร 

 หนี้ครัวเรือนเกษตร 

 ผลิตภาพของภาคการเกษตร 

 ราคาสินค้าเกษตร 
บทบาทภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจไทย 

 ภาคเกษตรมีความส าคัญต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากประกอบด้วยแรงงานมากถึง 

1/3 ของแรงงานทั้งหมด และครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ยังขาดความหลากหลายของ

ประเภทพืชหลัก 

 การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรเกิดจากการย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงการ

เพ่ิมข้ึนของแรงงานสูงอายุทั่วประเทศ  

 การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรก าลังเป็นความท้าทายส าคัญเพ่ิมเติมจากความเสี่ยงความผันผวน

สภาพอากาศและราคาสินค้าเกษตร 

 ในช่วงที่ผ่านมา การสนับสนุนจากภารรัฐมีบทบาทส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกทั้ง

ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยผ่านพ้นสถานการณ์ภัยธรรมชาติและความไม่

แน่นอนทางเศรษฐกิจได้ 
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 ในระยะต่อไป เราควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายการด าเนินนโยบายเกษตรจาก

ราคาสินค้าเกษตรเป็นรายได้เกษตรกรสุทธิ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ

และเกษตรกร 

แนวทางการด าเนินนโยบายเกษตรไทย 

 ภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับภาคเกษตรไทย 

 นโยบายเกษตรในลักษณะ Top-down โดยมุ่งก าหนดเป้าหมายด้วยราคาสินค้าเกษตรเป็นหลักจะ

ด าเนินการได้ยากขึ้น ในยุคที่ภาวการณ์ผลิตภาคเกษตรโลกมีความผันผวนทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน 

กอปรกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง 

 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเครื่องมือด้าน (Big) Data Analytics จะน าไปสู่การด าเนินนโยบายแบบ 

Evidence-based ซึ่งจะมีส่วนท าให้เกิดความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย โดยต้องอาศัยความร่วมมือของ

ภาครัฐและเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ท าให้รับทราบแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงินของประเทศ 

2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงบทบาทของภาคการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

3. รับทราบแนวทางการด าเนินนโยบายเกษตรของประเทศ 

4. สามารถน าไปปรับใช้กับการก าหนดแผนพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตได้ 
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ภาพประกอบการศึกษาดูงาน 
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ดร.จิตเกษม พรประพันธ์  ผู้อ านวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค 
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “นโยบายการเงินของประเทศไทย และการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคการเกษตร”

ไทย” 
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นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ประธาน นบส.กษ. รุ่นที่ 2 เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร 
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รายนามคณะผู้เดินทางศึกษาดูงาน 
 

วิทยากรประจ าหลักสูตร 

1 ดร.ธันวา จิตต์สงวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3 นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

4 นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ า ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

5 นายสุชาติ เซ่งมาก ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

6 นายสุรเทพ  กิจกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

7 นายสุริยันต์ บุญญานุกูล ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

8 นายเกริกกรุง สุภัควนิช กรมชลประทาน 

9 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ กรมชลประทาน 

10 นายชยุธพงศ ์อ ารุงสุข กรมชลประทาน 

11 นายชานนท์ เสือพิทักษ์ กรมชลประทาน 

12 นายเชษฐา ดิษยมาลย์ กรมชลประทาน 

13 นายฐกร กาญจน์จิรเดช กรมชลประทาน 

14 นายทินกร สุทิน กรมชลประทาน 

15 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ กรมชลประทาน 

16 นายธีระเทพ เทพสุยะ กรมชลประทาน 

17 นายนิพนธ์ ฟูศรี กรมชลประทาน 

18 นายพงศกร อุตตนางกูร กรมชลประทาน 

19 นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร กรมชลประทาน 

20 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล กรมชลประทาน 

21 นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ กรมชลประทาน 

22 นายภูวดล ค าพุฒ กรมชลประทาน 
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23 นายยุทธนา นวมะชิติ กรมชลประทาน 

24 นายเรืองโชค ชัยด ารงค์กุล กรมชลประทาน 

25 นายวรวิทย์ บุณยเนตร กรมชลประทาน 

26 นายวรายุทธ คงนุ้ย กรมชลประทาน 

27 นายวิชัย จาตุรงค์กร กรมชลประทาน 

28 นายวีระ เพ็งทอง กรมชลประทาน 

29 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย กรมชลประทาน 

30 นายสมหวัง ปานสุขสาร กรมชลประทาน 

31 นายสันต์ จรเจริญ  กรมชลประทาน 

32 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร กรมชลประทาน 

33 นายอนันต์ศักดิ ์แย้มชื่น กรมชลประทาน 

34 นางสาวเจนจิตต์ คงก าเนิด กรมประมง 

35 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ กรมประมง 

36 นายเดชา รอดระรัง กรมประมง 

37 นายถาวร ทันใจ กรมประมง 

38 นายประเทศ ซอรักษ์ กรมประมง 

39 นางพิศมัย สมสืบ กรมประมง 

40 นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ กรมประมง 

41 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ กรมประมง 

42 นายสมเกียรติ กาญจนาคาร กรมประมง 

43 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล กรมประมง 

44 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ กรมประมง 

45 นางอุษณีย ์เอกปณิธานพงศ์ กรมประมง 

46 นายชัยวัฒน์ โยธคล กรมปศุสัตว์ 

47 นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ กรมปศุสัตว์ 

48 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ กรมปศุสัตว์ 
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49 นายพนธ์สมิทธ์ กลางนภา กรมปศุสัตว์ 

50 นายพศวีร์ สมใจ กรมปศุสัตว์ 

51 นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ กรมปศุสัตว์ 

52 นายสุรจิต วิชชวุรรณ กรมปศุสัตว์ 

53 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย กรมส่งเสริมการเกษตร 

54 นางจ าเนียร แสนราชา กรมส่งเสริมการเกษตร 

55 นายดนัย ปัญจพิทยากุล กรมส่งเสริมการเกษตร 

56 นายเศรณ ีอนิลบล กรมส่งเสริมการเกษตร 

57 นายสมมารถ สยมภาค กรมส่งเสริมการเกษตร 

58 นายก่อเกียรต ิสวนศิริ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

59 นายชวลิต รุ่งสถาพร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

60 นายถาพร ณ นคร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

61 นายนอรดีน เจะแล กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

62 นายพิษณ ุคล้ายเจตน์ดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

63 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

64 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

65 นายสมศักดิ ์แสนศิริ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

66 ว่าที่ร้อยตรีประเทือง ฉัตรอินตา ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

67 นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

68 นายวิริยะ แก้วคง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

69 นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

70 นางสาวลัดดา ยาวิรัชน ์ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

เจ้าหน้าที่สถาบันเกษตราธิการ 
71 นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ สถาบันเกษตราธิการ 

72 นางสาวบัณฑิตา ง้วนประเสริฐ สถาบันเกษตราธิการ 

เจ้าหน้าที่โครงการฯ 
73 นางผ่องศรี จิตตนูนท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ 
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74 นางสาวพชรพร ไทยเสน เจ้าหน้าที่โครงการฯ 

75 นางสาวอลิษา ชะนะฮวด เจ้าหน้าที่โครงการฯ 

76 นางสาวสุวิภา ทองไทย เจ้าหน้าที่โครงการฯ 

77 นายสมมาตร  ฉัตรชัย เจ้าหน้าที่โครงการฯ 

 
 


