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แปลงใหญ่...ได้ผลจริง 

 
 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โหมกระแสแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย ลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต ท าผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และมุ่งหวังปลูกฝังแนวคิดตลาดน าการผลิต พัฒนาสู่โครงการประชา
รัฐ อันเป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน รัฐ และเอกชน 
 ท่ามกลางการรวมกลุ่ม ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งแคลงใจ แปลงใหญ่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาด้าน
การเกษตรได้ เพราะปัญหาที่แท้จริงยังคงเป็นเรื่องการตลาด มาตรฐานการผลิต การเพิ่มมูลค่า และปัญหา
ส าคัญ เกษตรกรบ้านเราชอบท าแบบตัวใครตัวมัน ใครดีใครได ้แต่ก็นับเป็นที่น่ายินดี วันนี้เรามีกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา 
จ.ราชบุรี ถือเป็นอีกกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดปัตตาเวีย 82 ราย จาก 2 
หมู่บ้าน พื้นที่ปลูก 1,014 ไร่ ก าลัง การผลิตไร่ละ 8-10 ตัน 
 เดิมทีเกษตรกรที่นี่ไม่ได้ต่างจากที่อื่น ต่างคนต่างท า เน้นแต่ส่งเข้าโรงงาน สุดท้าย ล้นตลาด ราคา
ตก โดนกดราคา จันทร์ เรือง-เรรา รองประธานกลุ่ม เลยร่วมกับเพื่อนเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อสร้าง
อ านาจต่อรองกับโรงงาน 
 ต่อมาเริ่มมีคนเข้าร่วมเรื่อยๆเลยกลายเป็นแปลงใหญ่ขึ้น พัฒนามาตรฐานการผลิตเป็น GAP 
ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืชแบบปลอดภัย ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด ที่สุดก็ได้ตรา
สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นจุดขาย จากนั้นก็มีตลาดมารับถึงหน้าไร่ จนล่าสุดเซ็นเอ็มโอยูกับเทสโก้ 
โลตัส รับซื้อทั้งปีกว่า 110,000 กก. 
 จากที่เคยขายให้โรงงานได้ กก.ละไม่เกิน 5 บาท ตอนนี้เปลี่ยนมาขายกับโลตัสได้ประกันราคาที่ กก.
ละ 12–14 บาท สร้างรายได้เพิ่มจากเดิมอีกกว่าเท่าตัว นับเป็นอีกหนึ่งความส าเร็จ ท าให้เกิดความเข้มแข็ง 
และส่งผลดีกับทุกฝ่าย...เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่
ต้องถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ลูกค้าได้รับประทานผลไม้รสชาติอร่อย มีประโยชน์ ปลอดจากยาฆ่า



แมลง แถมราคาไม่แพง รวมตัวท าแปลงใหญ่ดีจริงหรือไม่ นี่คงเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี... ท าของดี ได้
มาตรฐาน ตลาดก็มาเอง 

สะ–เล–เต 
 
หวังปีนี้จีดีพีติดลมบนโต 4% สศช.การันตีเครื่องยนต์เศรษฐกิจฟื้นแล้ว 

 
 สศช.เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 59 โต 3.0% รับแรงหนุนจากส่งออก-ภาคเกษตร-ลงทุนภาครัฐ 
ดันทั้งปีขยายตัว 3.2% ส่วนปี 60 คาดโต 3-4% พร้อมปรับคาดการณ์ส่งออกขยายตัว 2.9% เป็นบวกครั้ง
แรกในรอบ 3 ปี จากเดิมคาด 2.4% ผลจากวัฏจักรเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ฉุดลงทุนภาคเอกชนเพิ่มตาม 
 นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 และภาพรวมของปี 59 และแนวโน้มปี 60 ว่า ไตรมาส 4 ปี 59 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ขยายตัว 3.0% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปี 59 จี
ดีพีขยายตัว 3.2% ดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 58 ที่ขยายตัว 2.9% และปี 57 ขยายตัว 0.9% ขณะที่ปี 60 คง
คาดการณ์ขยายตัว 3.0-4.0% หรือเฉลี่ย 3.5% 
 ส าหรับเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 59 ขยายตัวได้ 3.0% มีแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่ขยายตัว 
3.6% ท าให้ทั้งปี 59 การส่งออกทรงตัว จากปี 58 ที่ลดลง 5.6% และยังได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนที่ขยายตัว 2.5% ผลจากฐานรายได้ภาคเกษตรดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ 
โดยทั้งปี 59 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัว 3.1% จากปี 58 ที่ขยายตัว 2.2% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ สาขาเกษตรกรรมยังขยายตัว 3.2% หลังจากภัยแล้งสิ้นสุดลง ส่วนการลงทุนไตร
มาส 4 ขยายตัว 1.8% แยกเป็นการลงทุนภาครัฐขยายตัว 8.6% และการลงทุนภาคเอกชนลดลง 0.4% 
ส่งผลให้ทั้งปี 59 การลงทุนโดยรวมขยายตัว 2.8% เป็นการลงทุนภาครัฐขยายตัว 9.9% และการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัว 0.4% จากปี 58 ที่ติดลบ 2.2% 
 ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 60 ที่คาดขยายตัว 3.0-4.0% มีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาขยายตัว
ของภาคส่งออก ซึ่งจะท าให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนเร่งขึ้น โดย สศช.ปรับ
คาดการณ์มูลค่าส่งออกปี 60 เป็น 2.9% ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี จากเดิมวันที่ 21 พ.ย.59 คาด
ขยายตัว 2.4% รวมถึงการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตร ที่จะสนับสนุนฐานรายได้ และการใช้จ่าย
ครัวเรือนภาคเกษตรให้ดีขึ้น ขณะที่การลงทุนภาครัฐยังสูง ตามความคืบหน้าของโครงการส าคัญที่จะเริ่ม



ก่อสร้างมากขึ้น นอกจากนี้ ปี 60 ยังได้จัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงิน 190,000 ล้านบาท ซึ่งจะมี
ผลสนับสนุนเศรษฐกิจเช่นเดียวกับแรงขับเคลื่อนจากการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ดี 
 “ไตรมาส 4 การส่งออกเริ่มเป็นบวก ทั้งราคาและปริมาณ และยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงวัฏจักร
ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะเห็นว่า เศรษฐกิจ และการส่งออกของหลายประเทศดีขึ้น ดังนั้น การส่งออกที่ดีขึ้น
ช่วงปลายปี 59 จะส่งผลถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และการส่งออกปี 60 ส าหรับเศรษฐกิจไทยปี 60 
การส่งออกและภาคเกษตรจะเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ อีกทั้งเศรษฐกิจไทยจะเติบโตบนฐานที่กว้างขึ้น เพราะ
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจจุดติดเกือบทุกเครื่อง จากเดิมที่เติบโตจากการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยว” 
 ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 และทั้งปี 
59 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นตัวเลขที่น่าพอใจ เพราะเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจโลกไม่ดี ประเทศต่างๆ เติบโตช้า 
รวมถึงสินค้าเกษตรตกต่ า หลังจากนี้รัฐต้องท างานเต็มที่ เพื่อประคองเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย หวัง
ว่าปี 60 จะขยายตัวได้ 3.5-4% และน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า 
มั่นใจว่าการลงทุนในปีนี้จะเติบโตดี โดยจะมีปัจจัยในการผลักดันเศรษฐกิจ 2 เรื่อง คือ การลงทุนภาครัฐและ
เอกชน มีความเชื่อมั่น ซึ่งเอกชนเริ่มลงทุนแล้ว ทั้ง 2 ปัจจัยนี้จะช่วยผลักดันให้ทุกอย่างดีขึ้น 
 


