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พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีปฏบิตัริาชการพื้นที่จงัหวดัจนัทบุร ีเยีย่มชมงานมหา
นครผลไม ้2017 ติดตามความคบืหน้าการพฒันาตามนโยบายรฐับาล “เกษตรแปลงใหญ่” ถอืว่าประสบ
ความส าเรจ็ พลกิวกิฤตเิป็นโอกาสจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื 

สมชาย ชาญณรงค์กุล อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร ยกตวัอย่าง มงัคุด...ผลไมแ้ปลงใหญ่ ปกติที่
ชาวสวนเคยท าเมื่อเกบ็เกี่ยวผลผลติจะมมีงัคุดเกรด A อยูป่ระมาณ 22-23 เปอรเ์ซน็ต์เท่านัน้ทีข่ายไดร้าคา
ด ีแต่พอแปลงใหญ่เขา้มากม็รีะบบการจดัการดแูล ใหน้ ้า บรหิารจดัการมงัคุดใหสุ้ก...แก่พรอ้มกนั 

“เมื่อมีการคดัไปขายปรากฏว่า...พบว่า เปอร์เซ็นต์มงัคุดคุณภาพเพิม่ขึ้นไปเป็น 92 เปอร์เซ็นต ์
เพิม่ขึน้แบบไมน่่าเชื่อ” 

การให้น ้ามผีลต่อเน้ือมงัคุด ถ้าไม่สม ่าเสมอก็จะเป็นเน้ือแก้ว ไม่ไดคุ้ณภาพ ปล่อยใหเ้พลี้ยลงบา้ง 
จดัการไมด่ ีมงัคุดแปลงใหญ่มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีเลอืกเกบ็แต่ของดมีาขาย ไม่ตอ้งรบีแต่เน้นคุณภาพได้
ราคากว่าแน่นอน...ทุกคนกเ็กบ็ของดมีาขาย เกบ็ไดคุ้ณภาพดพีรอ้มๆกนั ประเดน็ต่อมาเน่ืองจากว่าเราใช ้
“ระบบการประมลู” ผลผลติจากแปลง 

ทีผ่า่นมา...ต่างคนกต็่างเกบ็ไปเร่ขายบนถนน ไม่ไดร้าคา มงัคุดคุณภาพดมีน้ีอยกย็ิง่ถูกกดราคา แต่
วนัน้ี...มงัคุดจนัทบุรแีปลงใหญ่ทีเ่ขา้มาร่วมประมูลราคา ทุกคนเกบ็รวมผลผลติมาแลว้ประมูลขายกจ็ะเลอืก
ผลผลติทีด่มีคีุณภาพเทา่นัน้ ผูเ้ขา้ประมลูกเ็ชื่อใจเรื่องคุณภาพ ถงึวนัน้ีประมลูกนัมากวา่ 40 ครัง้แลว้ 

“ทา่นนายกฯมาดเูกษตรกรผลไมจ้นัทบุร ีใชว้ธิกีารเพิม่ปรมิาณมงัคุดเกรดเอไดถ้งึระดบัน้ี ท าใหเ้กดิ
ความมัน่คงในอาชพีมากขึน้ ประมูลแต่ละครัง้ราคากจ็ะสูงกว่าขา้งนอกหา้ถงึสบิบาทต่อกโิลกรมั เท่าทีผ่า่น
มาไดร้าคาในกลุม่เพิม่ขึน้รวมแลว้เกอืบสองลา้นบาท น่ีคอืสิง่ทีเ่กดิกบัแปลงใหญ่” 

 



ฟนัเฟืองส าคญัยอ้นไปก่อนที่จะเกิดแนวทางเกษตรแปลงใหญ่ก็ต้องกล่าวถึง “ศพก.” หรอื “ศูนย์
เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร” ทีม่สี่วนหนุนน าเชื่อมโยงกนั โดย พลเอก ฉตัรชยั สาริ
กลัยะ รฐัมนตรเีจา้กระทรวง เขา้มาขบัเคลื่อนผลกัดนัใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งท างานอยา่งบูรณาการจรงิๆ 

สมชาย ย า้วา่ ประเดน็แรกทีต่อ้งพดูถงึ หวัใจส าคญัของ ศพก. มสีองสว่น หน่ึง ศพก.คอืจุดเริม่ตน้ให้
เกษตรกรไดเ้รยีนรู ้คนไปเรยีนรูไ้ปหลายๆคน สบิ...ยีส่บิคน...รอ้ยคน เรยีนแลว้รูแ้ลว้กร็วมตวักนัผลติเป็น
นาแปลงใหญ่ นัน่คอืแนวคดิเตมิเตม็ในการขยายผล นบัเน่ืองจากตวัอยา่งทีเ่กดิขึน้ใหผ้ลเป็นรปูธรรมชดัเจน 

หลกัคดิเขา้ใจงา่ยๆ เริม่ตน้จากทีเ่รามศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศพก.ก่อน ทุกคนไปเรยีนรูเ้หมอืนเรา ไปดูรถ
ที่โชว์รูม ทน้ีีเราต้องการไม่ให้ ศพก. เป็นแค่โชว์รูม หากแต่เป็นสิ่งที่เรยีนรู้มาแล้วน าไปขยายผล ไม่ใช่
เรยีนรูไ้ปแลว้เหน็เขาท าสวยด ีดดู ีน่าจะเอาไปท าไดแ้ต่กไ็ม่ได ้ท าอยา่งน้ีกไ็ม่ได ้“ทุกคนไปเรยีนรูแ้ลว้ ตอ้ง
ขยายผล” 

ทน้ีี หน่ึงคนไปรู ้สอง...สามคนไปเรยีนรู ้แลว้ไปท าสิง่ทีเ่หมอืนกนั เดมิทตี่างคนกต็่างไปท า ปญัหาที่
เกดิขึน้ผา่นมากล็ม้เหลว ไม่มพีลงัต่อรอง ไม่มกีารด าเนินการใดๆได ้หากมารวมตวักนัผลติสนิคา้เดยีวกนั
ให้เป็นแปลงใหญ่ มเีป้าหมายในการลดต้นทุนอย่างไร จะเพิม่ผลผลติได้อย่างไรบ้าง จากที่เราเรยีนรู้มา
สมาชกิในกลุ่มกจ็ะมานัง่ลอ้มวงประชุมตกลงกนั สมมตวิ่า...ลดตน้ทุนการผลติ ลดการใชป้รมิาณเมลด็พนัธุ์
ลงจาก 30 กโิลกรมัต่อไร ่เหลอืแค ่5-10 กโิลกรมัต่อไรเ่ทา่นัน้...ลดตน้ทุนลงไปครึง่หน่ึงเขา้ไปแลว้กท็ าได ้
วธิกีารที่จะลดท าอย่างไร ก็คอืใหใ้ชเ้มล็ดพนัธุ์ดมีคีุณภาพ ศูนยข์า้ว กรมการขา้ว หน่วยงานต่างๆก็จะมา
บรกิารที่ ศพก.นาแปลงใหญ่ หลงัจากนัน้ขยบัต่อไป เช่น ลดการใชปุ้๋ ยลงไดไ้หม แต่ละคนท าไม่เหมอืนกนั
แต่เรยีนรูม้าดว้ยกนั กต็กลงกนัว่าในแปลงใหญ่จะใชปุ้๋ ยอนิทรยีก์่อน ตามดว้ยปุ๋ ยหมกัแลว้ก็เคมที าใหเ้ป็น
รปูแบบเดยีวกนั 

“พอท าแบบน้ีได้ก็น าไปสู่การลดต้นทุน ประการที่สองที่จะเกดิขึ้นแน่ๆก็คอื เมื่อไดเ้ทคโนโลยกีาร
ผลติที่ถูกต้อง ก็เท่ากบัว่าเป็นการเพิ่มผลผลติไปในตวัโดยอตัโนมตัิ...ก็จะกลายเป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่
รวมกนัผลติอยา่งมเีป้าหมายในการลดตน้ทุน ในการเพิม่ผลผลติ” 

ขณะเดยีวกนัเมื่อเรามคีวามรู ้สิง่ทีต่้องเรยีนรูด้ว้ยกนัอกีขอ้ส าคญัก็คอื “คุณภาพ”...สนิคา้ของแปลง
ใหญ่ต้องการให้มคีุณภาพมากขึ้น ตามมาตรฐานที่วางไว ้อย่างน้อยปีแรก 30 เปอร์เซ็นต์ของสมาชกิต้อง
ผา่นการรบัรอง GAP เพือ่ท าใหเ้กดิการพฒันา 

การด าเนินงานส่งเสรมิการ “เกษตรแบบแปลงใหญ่” เป็นรูปธรรมที่เหน็ผลชดัเจนสะทอ้นจากการ
ด าเนินงานทีผ่า่นมาในปี 2559 เกษตรกรสามารถ “ลดตน้ทุน”... ขา้ว 19% พชืไร่ 22.7% ไมย้นืตน้ 14.9% 
ผกั...สมุนไพร 16.5% ไมผ้ล 15.7% หมอ่นไหม 10% กลว้ยไม ้10% ปศุสตัว ์5.2% ประมง 8.6% 

“เพิม่ผลผลติ”... ขา้ว 13% พชืไร่ 27.8% ไม้ยนืต้น 18.7% ผกั...สมุนไพร 30.2% ไม้ผล 15.4% 
หมอ่นไหม 10% กลว้ยไม ้10% ปศุสตัว ์15.7% ประมง 8.1% 

ในภาพรวมทัง้หมดน้ีหากคดิเป็นมลูคา่เพิม่จากการเพิม่ผลผลติจะอยูท่ี ่1,505 ลา้นบาท และจากการ
ลดต้นทุนการผลติ 2,713 ลา้นบาท รวมทัง้หมด 4,218 ลา้นบาท ตอกย ้าความมุ่งหวงั...เกษตรกรในพืน้ที่
แปลงใหญ่มสี่วนร่วมด าเนินงานที่เป็นการลดตน้ทุนการผลติ การเพิม่ผลผลติ การพฒันาคุณภาพ มตีลาด



รองรบัภายใตก้ารบรหิารจดัการทีด่ ีสามารถเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรและสรา้งความเขม้แขง็
ใหเ้กษตรกร โดยลดตน้ทุนรอ้ยละ 20 และเพิม่ผลผลติรอ้ยละ 20 

ปจัจุบนัมแีปลงใหญ่ที่รบัรองทัง้หมด 2,138 แปลง จากเป้าหมาย ทัง้หมด 1,512 แปลง พืน้ที่ 3.09 
ลา้นไร่...เกษตรกร 224,698 ราย 67 ชนิดสนิคา้ ไดแ้ก่ 1) ขา้ว จ านวน 1,272 แปลง 2) พชืไร่ จ านวน 256 
แปลง 3) ไมย้นืตน้ จ านวน 147 แปลง 4) ผกั...สมุนไพร จ านวน 97 แปลง 5) ไมผ้ล จ านวน 191 แปลง 
6) หม่อนไหม จ านวน 13 แปลง 7) ไมด้อกไมป้ระดบั จ านวน 21 แปลง 8) ปศุสตัว ์จ านวน 88 แปลง 9) 
ประมง จ านวน 33 แปลง และ 10) แมลงเศรษฐกจิ จ านวน 20 แปลง 

ยุทธศาสตร์ต่อจากน้ี ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) ยงัเป็นแรง
ขบัเคลื่อนส าคญั...สนับสนุนวชิาการ บูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆในพืน้ที่ โดยแผนการขยาย
แปลงใหญ่ ภายใน 20 ปี มแีปลงใหญ่ทัง้หมด 14,500 แปลง คดิเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่การเกษตรของ
ประเทศไทย 
ปี 2560 เป้าหมาย 1,512 แปลง...ปี 2561 เป้าหมาย 2,000 แปลง...ปี 2562 เป้าหมาย 3,000 แปลง...ปี 
2563 เป้าหมาย 5,000 แปลง และปี 2564 เป้าหมาย 7,000 แปลง 

สมชาย ชาญณรงค์กุล อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร ฝากทิ้งทา้ยว่า อนาคตเกษตรกรไทยต้องท า
น้อยแต่ไดเ้งนิมากขึน้ มรีายไดเ้พิม่ขึน้...ไม่ใช่ท าแบบจารตีประเพณีทีเ่คยๆท ายงัไงกท็ าอยา่งนัน้ เคยหว่าน
ข้าว 30 ถงัก็จะหว่านเท่าเดิม ฝนมีหรือไม่ก็หว่านรอฝนไว้ก่อน นกหนูเอาไปกินหมด...ยิง่ที่นามากยิ่ง
ขาดทุนมาก เสยีหายมาก 

สิง่ทีเ่กดิกบั “เกษตรแปลงใหญ่” ท าน้อยแต่พถิพีถินั ท าน้อยแต่เลอืกใชเ้ทคโนโลย.ี..นวตักรรมในการ
ท า มแีผนการผลติทีช่ดัเจน ท ากนัอยา่งใชอ้งคค์วามรูใ้นการจดัการ อยากใหก้ารเกษตรไทยในอนาคตเป็น
ธุรกจิเชงิเกษตร...คดิก าไรขาดทุน คดิแผนด าเนินการ จะขายทีไ่หน ขายอะไร  “เกษตรกรไทย”...หลงัสูฟ้้า
หน้าสูด้นิ ตอ้งอยูอ่ยา่งเซยีน เดนิหน้าอยา่งมอือาชพี ไมง่อ้พอ่คา้คนกลาง...นายทุนเงนิกู ้

 


