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เลาะรัว้เกษตร : ‘ขีตู้่’ 

 
ก่อนอื่นตอ้งขอแสดงความยนิดกีบัปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทา่นใหมป้่ายแดง เลศิวโิรจน์ 

โกวฒันะ ซึ่งผา่นความเหน็ชอบจาก ครม. เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม ทีผ่า่นมา แต่ก่อนหน้านัน้ไม่กี่วนั ไดร้บั
เอกสารจากอดตีปลดักระทรวงเกษตรฯ ธรีภทัร ประยรูสทิธ ิผา่นทางโซเชยีลมเีดยีที่แชรต์่อๆ กนัมา 

เอกสารทีว่า่น้ี ม ี5 หน้ากระดาษ A4 เตม็ๆ ชื่อหวัเรื่องว่า “2 ปีทีผ่า่นมากบัการพฒันาการเกษตร
ไปสู่ความยัง่ยนื”เอกสารดงักล่าว เขยีนถงึ “ท่านผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกท่าน เพื่อน
ขา้ราชการและเจา้หน้าทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน” จากนัน้ท่านชีแ้จงเป็นขอ้ๆรวมทัง้หมด 6 
ขอ้ใหญ่ 18 ขอ้ยอ่ย โดยสรุปคอื 

ทา่นไดร้บัมอบหมายจาก พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและพลเอกฉตัรชยั สารกิลั
ยะ มาเป็นปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2558 เพื่อมาท างานขบัเคลื่อนงาน
พฒันาดา้นการเกษตรฯ ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามยัง่ยนื 

ปลดัฯ ธรีภทัร มคีวามภมูใิจทีไ่ดร้บัพระมหากรุณาธคิุณใหท้ าหน้าทีพ่ระยาแรกนาขวญั 2 ครัง้ 
ท่านท างานและมีความตัง้ใจวางแผนการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และของ

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรฯ ใหเ้ป็นไปตามระบบราชการในโลกแห่งความเป็นจรงิ โดยบรหิารงาน
ผา่นผูบ้รหิารหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และองคก์ารมหาชนต่างๆ ตามล าดบัชัน้ ตามระบบราชการ จน
เกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ระบบ single command การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์าร
พฒันาการเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 5 ปี และ 1 ปี ไดเ้ป็นผูช้ี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธกิาร
งบประมาณ 2 ปีซอ้น ท าใหม้กีารตดัลดงบประมาณของทุกหน่วยงานน้อยมาก พรอ้มกนัน้ีไดก้ ากบัดูแล
การจดัซื้อจดัจา้งของส่วนราชการในช่วงปี 2558-2560 สามารถประหยดังบประมาณไดก้ว่า 2 หมื่นลา้น
บาท สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเกษตรมากขึน้ โดยเฉพาะน าไปใชจ้ดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิาร
น ้าอจัฉรยิะ 

นอกจากน้ี ยงัมผีลงานด้านการพฒันาบุคลากร โดยวางระบบคดัเลอืกผูบ้รหิารในทุกระดบัดว้ย
การมคีณะกรรมการคดัเลอืกอยา่งโปร่งใส มกีารวางหลกัสูตรฝึกอบรม smart officer เร่งรดัการลงโทษ
ผูก้ระท าผดิจากการบรหิารงานไมโ่ปรง่ใสในอดตีไดเ้ป็นจ านวนมาก 

มกีารแกป้ญัหาเรง่ดว่น เชน่ ปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU) การยดึคนืทีด่นิ ส.ป.ก.เกอืบ 
3 แสนไร่ น าสารวตัรเกษตรประมง ปศุสตัว์ ออกท าหน้าที่ปราบปราม จบักุมผูก้ระท าผดิ พฒันาการ
ท างานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรอือ.ต.ก. จนสามารถท ารายไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 5 พนัลา้นบาท 
และถูกจดัอนัดบัให้เป็นตลาดสดที่น่ามาเยอืน 1 ใน 10 ของโลก ปรบัปรุงการบรหิารองค์การส่งเสริม
กจิการโคนมแห่งประเทศไทย จดัระบบโครงการนมโรงเรยีนให้โปร่งใส ปิดโรงงานผลตินมโรงเรยีนที่
ไมไ่ดม้าตรฐานกวา่ 20 แหง่ โดยไมเ่คยมใีครกลา้ปิดมาก่อน 



ช่วยเหลอืเกษตรกรที่ประสบอุทกภยั เร่งรดัจ่ายเงนิไดอ้ย่างรวดเรว็ภายใน 5 เดอืน ในขณะที่ใน
อดตีใชเ้วลา 2-3 ปี วางแผนลดการปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นพืน้ทีป่่าจงัหวดัน่าน ช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหา
หน้ีสนิใหเ้กษตรกร พฒันาระบบบรหิารจดัการน ้าสามารถเพิม่พื้นที่ชลประทานไดม้ากกว่าที่ เคยท ามา
เมื่อ 5 ปีก่อน ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ แก้ไขปญัหาราคาสินค้าเกษตรตกต ่ า เร่งรัดการ
ขบัเคลื่อนนโยบายของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรฯ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
สนิคา้เกษตร ศพก. จนน ามาสู่โครงการ 9101 การท าการเกษตรแปลงใหญ่ Agri Map ส่งเสรมิการท า
เกษตรอนิทรยี์ การผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ฝึกอบรมเกษตรกรเป็น Smart Farmer/Young 
Smart Farmer โครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ ปลดัฯธรีภทัรยงัทิ้งทา้ยดว้ยว่า ปี 2561 เป็นตน้ไป คาดว่า
งานต่างๆ จะเหน็ผลชดัเจน ขอใหทุ้กคนภมูใิจรว่มกนั 

เชื่อว่า อดตีปลดักระทรวงเกษตรฯหลายท่าน อดตีอธบิดแีละอธบิดปีจัจุบนั รวมทัง้หวัหน้าส่วน
ราชการในสงักดักระทรวงเกษตรฯ ทุกหน่วย หรอืแม้กระทัง่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรฯ ทัง้อดตี
และปจัจุบนัคงจะอ่านไปน ้าตาซมึไป.....พรอ้มกบัหวัเราะห.ึ.ห.ึ..ห.ึ.กดัฟนักรอดๆมองบน..และค ารามว่า
...... “งัน้...เหรอ...” 

แว่นขยาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานพิเศษ : ‘อ านาจเจริญ’เพ่ิมขีดความสามารถแข่งขนั 
 ลดพืน้ท่ีท านามาปลกูอ้อยแปลงใหญ่สมยัใหม่ 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ เดินหน้าเกษตรสมยัใหม ่
ขบัเคลื่อนโครงการ “สานพลงัประชารฐั เกษตรสมยัใหม่ออ้ย จ.อ านาจเจรญิ” เพื่อแกป้ญัหาใหเ้กษตรกร 
3 เรื่อง คอื ลดความเหลื่อมล ้า พฒันาคุณภาพชวีติและเพิม่ขดีความสามารถแขง่ขนั โดยยดึแนวนโยบาย
กระทรวงเกษตรฯ คอื ลดตน้ทุน เพิม่โอกาสทางการแขง่ขนั 

นายส าราญ สาราบรรณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตรเปิดเผยว่า ระบบส่งเสรมิการเกษตร
แบบแปลงใหญ่เป็นหน่ึงในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งปรบัเปลี่ยนระบบการส่งเสรมิ
การเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย มาสู่การรวมกลุ่มที่
สามารถใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรกลมาช่วยในการผลติเขา้ถงึเทคโนโลยไีดม้ากขึน้ มคีวามสามารถจดัการ
การผลติผลผลติอยา่งมอือาชพี ท าใหคุ้ณภาพสนิคา้ไดม้าตรฐานเท่าเทยีมกนั สามารถเขา้ถงึการตลาด
และมอี านาจต่อรองทางการตลาดสูงขึน้ จากจุดเริม่ตน้ของการส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่น าไปสู่การ
ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่หรอืเกษตรสมยัใหม่ที่บูรณาการความร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เกษตรกรและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสู่การพฒันาขยายผลเกดิเป็นแปลงใหญ่
เกษตรสมยัใหม่ เพื่อการพฒันาระบบการผลติ ซึ่งเกษตรสมยัใหม่ก็คอืการใช้นวตักรรม การวจิยัและ
ความเจรญิกา้วหน้า ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยเีพื่อช่วยใหเ้กษตรกรใชป้จัจยัการผลติ และวธิกีารปลูก
อย่างแม่นย าเพื่อการเพิม่ผลผลิต รวมทัง้การรวมกลุ่มการผลิต เพื่อให้มีขนาดแปลงที่เหมาะสมเชิง
เศรษฐกจิ ยงัผลใหป้ระสทิธภิาพการผลติสงูขึน้ ตน้ทุนลดลง 

โดยปจัจุบนัความคบืหน้านโยบายประชารฐัเกษตรสมยัใหม่ ที่แบ่งกลุ่มสนิคา้เป็น 5 กลุ่ม อาท ิ
พชืเศรษฐกจิหลกั สตัว์บก ประมง เกษตรสรา้งรายไดเ้รว็ (Chash Crop) หน่ึงในพชืเศรษฐกจิหลกัที่
เกษตรกรสามารถลดพืน้ทีป่ลูกขา้วคอื ออ้ย มรีาคารบัซื้อทีแ่น่นอนและสิง่ทีร่ฐับาล โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พยายามผลกัดนัคอื แปลงใหญ่ประชารฐั เพราะมเีอกชนดูตลาด รฐัใหค้วามรูโ้ดยศูนย ์ศพก. 
882 ศูนยท์ัว่ประเทศจะเป็นเสาหลกัแนะน าเกษตรกร ซึ่งเมื่อพดูถงึลกัษณะเกษตรแปลงใหญ่ออ้ย หลาย
คนคงคิดถึงไร่อ้อยโรงงานที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ผนืเดียวกนั แต่จริงๆแล้ว เกษตรแปลงใหญ่คือการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในหลายพืน้ที่เขา้ดว้ยกนั เช่น ที่ต.กุดปลาดุก อ.เมอืง จ.อ านาจเจรญิ ทีร่วมกลุ่ม
เกษตรกร 10 ราย เน้ือทีร่วมกนั 121 ไร่ 



ส าหรบัแปลงใหญ่เกษตรสมยัใหม่ (อ้อยโรงงาน) จ.อ านาจเจรญิ เป็นอกีพื้นที่หน่ึงที่เกษตรกร
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่ าเกษตรไมเ่หมาะสม จากเดมิท านาแต่ไมไ่ดผ้ลแลว้หนัมาปลูกออ้ยแทน ซึ่งมพีืน้ทีร่วม 
7,323 ไร่ รวมอ าเภอพืน้ทีเ่หมาะสมพืน้ที ่N ของขา้ว 3,450 ไร่ ปรบัเปลีย่นปลูกออ้ย 3,047 ไร่ แปลงมี
เกษตรกรสมาชกิ 534 ราย กลุ่มใหญ่ 3 กลุ่มม ีSmart Farmer 200 คน สนิคา้ออ้ยโรงงานและพนัธุอ์อ้ย 
ผลผลติรวม 8,678.4 ตนั มกีารด าเนินงานจดัเตรยีมขอ้มูลพื้นฐานสมาชกิแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้
บรหิารจดัการองคก์รเกษตรในแต่ละแปลง/การรวมกลุม่เกษตรกร ถ่ายทอดความรูใ้หเ้กษตรกร หลกัสูตร
บรหิารจดัการการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด โดยมเีป้าหมายในการลดต้นทุนการผลติ รอ้ยละ 7.18 ลด
ตน้ทุนจาก 11,150 บาท/ไร่ เป็น 10,350 บาท/ไร่ เพิม่ผลผลติรอ้ยละ 20 จาก 10 ตนั/ไร่ เป็น 12 ตดั/ไร ่
กจิกรรมเพือ่บรรลุเป้าหมายในการลดตน้ทุนการผลติสง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลูกพชืตระกูลถัว่ หรอืปอเทอืง
บ ารุงดนิ ไม่เผาใบออ้ย ลดการอดัแน่นของเครื่องจกัรเหยยีบย ่า(Control Traffic) ลดการไถพรวนเพื่อ
รกัษาโครงสร้างดนิ เพิม่ผลผลติใชพ้นัธุ์คุณภาพดใีชปุ้๋ ยเหมาะสม จดัระยะปลูกรองรบัรถตดัอ้อย 1.65 
เมตรขึน้ไป ไถดะลกึ 40 เซนตเิมตร ลงรบิเปอรฝ์งัปุ๋ ยอนิทรยีเ์พิม่มลูคา่ผลผลติ ปฏบิตัติามค าแนะน าของ
บรษิทัและดูแลรกัษาต่อเน่ืองบริหารจดัการ บรหิารจดัการแปลงแบบ Mitrphol Modern Farm มาตรฐาน 
Bonsucro เป็นตน้ 

ดา้นนายชาญชยั สุภวิงศ ์ประธานแปลงใหญ่ออ้ย อ.เมอืงอ านาจเจรญิ กลา่วว่า เริม่ปรบัพืน้ทีน่าที่
ไมเ่หมาะสมมาปลกูออ้ยและเขา้รว่มโครงการเกษตรสมยัใหม ่น ารปูแบบเทคโนโลยมีติรผลโมเดริน์ฟารม์ 
มาปรบัใช้เมื่อปลายปี 2559 เน่ืองจากเดมิท านา แต่ได้ผลผลติไม่แน่นอน ไม่มกี าไร จงึน าเอารูปแบบ
เทคโนโลย ีMitrphol Modern Farm มาปรบัใช ้ซึ่งเป็นนวตักรรมดา้นบรหิารการจดัการไร่ออ้ย ตามแบบ
ฉบบัของกลุ่มมติรผลทีไ่ดร้บัการพฒันามาจากองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยโีดยใชห้ลกั 4 เสา น ามาปฏบิตั ิ
คอื 1.พกัดนิและปลกูพชืปรุงบ ารุงดนิ 2.การควบคุมแนวลอ้วิง่ของแทรกเตอรแ์ละเครื่องจกัรกล 3.ลดการ
ไถพรวน และ 4.การทิง้ใบออ้ยคลุมดนิ ซึง่พบวา่ชว่ยเพิม่ผลผลติไดร้อ้ยละ 25 จากผลผลติเดมิ 12 ตนั/ไร ่
เพิม่เป็น 15 ตนั/ไร่ พร้อมทัง้มติรผลเขา้มาประกนัราคาตลาดที่แน่นอน ตามราคาอ้อยโรงงาน 1,050 
บาท/ไร ่และออ้ยพนัธุ ์1,200 บาท/ตนั และคา่ C.C.S. ความหวานเกนิ 10 ราคาเพิม่ C.C.S.ละ 63 บาท 


