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คอลัมน์สกู๊ปหน้า 1 : เกษตรแปลงใหญ่สั่งลุย ไทยยคุ 4.0 ไร้สารเคมี 

 
“เกษตรแปลงใหญ่” กับหนึ่งในจิ๊กซอว์ชิ้นส ำคัญ “กำรลดต้นทุน” เป็นประเด็นเกี่ยวโยงกับสถำนกำรณ์

ลดกำรใช้ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง สำรเคมีท่ีเป็นข้อกังวลประหนึ่งว่ำแผ่นดินไทยจะเป็นแผ่นดินอำบพิษ 
ส ำรำญ สำรำบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร คนท่ี 2 บอกว่ำ เกษตรแปลงใหญ่แต่ละแปลงใช้

เทคนิค วิธีกำรบริหำรจัดกำรลดต้นทุนอย่ำงไรบ้ำงก็มีควำมแตกต่ำงกันอยู่ไม่น้อยในแต่ละกลุ่มสินค้ำ 
“วันนี้จำกกระแสต่อต้ำนกำรใช้สำรเคมีอันตรำยก ำลังมำแรง ทีนี้ในกลุ่มสมำชิกเกษตรแปลงใหญ่เรำ

ส่งเสริมกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนสินค้ำคือ GAP ซึ่งก็ยังใช้สำรเคมีอยู่ แต่ว่ำใช้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย” 
“ข้ำว” แต่ก่อนปลูกแบบสะเปะสะปะ ใส่ปุ๋ยใส่ยำก็เน้นให้ต้นข้ำวสีเขียวเอำไว้ก่อน เมื่อมำถึงเกษตรแปลง

ใหญ่จะไม่ท ำกันแบบนั้นอีกแล้ว เปลี่ยนพฤติกรรมอำจจะเรียกได้ว่ำหน้ำมือเป็นหลังมือ “ข้ำว” แปลงใหญ่มีพื้นท่ี
รวมมำกท่ีสุด เกษตรกรเยอะที่สุด “ลดต้นทุน” ได้ 19 เปอร์เซ็นต์จำกต้นทุนดั้งเดิมท่ีท ำๆกันมำ แล้วท่ีน่ำสนใจก็
คือ “ผลผลิต” กลับเพิ่มขึ้นถึง 13 เปอร์เซ็นต์ ตอกย้ ำท ำควำมเข้ำใจกับ “เกษตรแปลงใหญ่” ท่ีมีเป้ำหมำยอยู่
ด้วยกัน 5 ด้ำน ด้ำนท่ีหนึ่ง “ลดต้นทุน” ด้ำนท่ีสอง “เพิ่มผลผลิต” ด้ำนท่ีสำม “คุณภำพผลผลิต” ด้ำนท่ีสี่ “กำร
บริหำรจัดกำรท่ีต้องกำรให้กลุ่มก้อนตรงนี้บริหำรอย่ำงเข้มแข็ง ด้วยกำรคิดเองท ำเองรับผลประโยชน์” อีกด้ำน
สุดท้ำยก็คือ “เชื่อมโยงกับตลำดให้” พุ่งเป้ำเน้นไปท่ี “คุณภำพ” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้ำหมำยไว้แค่
ไหน? “เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมแปลงใหญ่จะต้องผลิตสินค้ำท่ีมีคุณภำพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มำตรฐำนแรกท่ีเป็น
เบื้องต้นก็คือ GAP ทุกรำย ทุกแปลงส ำหรับพืชอำหำร แล้วกลุ่มพวกพืชปำล์มน้ ำมันก็จะเป็นอีกมำตรฐำนหนึ่ง
เป็นกำรผลิตที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม” 

ย้ ำประเด็นส ำคัญ ไม่ว่ำผัก ผลไม้ จะต้องได้ GAP ขั้นต่ ำ เมื่อเส้นทำงบังคับเป็นเช่นนี้ สิ่งท่ี “เกษตรกร” 
จะต้องท ำก็คือ ต้องใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้องในกำรป้องกันก ำจัดท้ังในเรื่องปริมำณ เวลำท่ีใช้ กระทรวงเกษตรฯเข้ำ
ไปส่งเสริมก่อนท่ีจะได้มำตรฐำน GAP แปลงละ 3 ปี ดูแลอย่ำงเข้มแข็ง ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรท่ียั่งยืน เนื่องจำกเรำมีแปลง 3 ระยะด้วยกัน แปลงเร่ิมปลูกปี 2559, 2560, 2561 

“GAP” ในภำพรวมตอนนี้มีอัตรำส่วนอยู่ท่ี 60 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรท่ีท ำแปลงใหญ่อยู่ เมื่อมีกำรตั้ง
เป้ำในเรื่อง “คุณภำพ”จำกเดิม ท่ีในอดีตเกษตรกรอำจจะใช้สำรเคมีอย่ำงไม่ถูกต้อง ใช้มำกเกินควำมจ ำเป็น ถ้ำ
เป็นสมำชิกในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จะต้องใช้อย่ำงเหมำะสม ใช้เท่ำท่ีจ ำเป็น เท่ำท่ีควรจะใชก้็ท ำให้ลดต้นทุนได้ 

อีกส่วนหนึ่ง “กำรลดต้นทุน” ของเขำยังต้องค ำนึงถึงกำรใช้ “ปัจจัยกำรผลิต” บำงอย่ำงด้วย อะไรท่ีมำก
เกินปริมำณ เช่น ใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน เมื่อก่อนอำจจะใช้ปุ๋ยตำมท่ีเคยใช้ตำมๆกันมำ แต่ก็ไม่เคยรู้ว่ำในผืน
ดินที่เอำปุ๋ยหว่ำนลงไปนั้นมีธำตุอำหำรเพียงพอแล้วมำกน้อยเพียงใด ฉะนั้น กำรส่งเสริมกำรวิเครำะห์ดิน เพื่อให้
ใช้ “ปุ๋ย” ตำมควำมจ ำเป็น จะเป็นอีกหนึ่งกำรลดต้นทุนท่ีส ำคัญ แน่นอนว่ำเป็นกำรลดเคมีท่ีมำจำกปุ๋ยเคมีลงไป
ด้วย แนวทำงท่ีท ำเป็นเช่นนี้ ทีนี้ให้เข้ำใจต่อไปอีกว่ำในแปลงใหญ่ก็ไม่ได้มีมำตรฐำนเฉพำะ GAP หำกแต่ยังไต่
ระดับควำมปลอดภัยไร้สำรเคมีแบบ 100% ด้วยกำรเดินหน้ำไปสู่ “เกษตรอินทรีย์” ยกระดับยิ่งขึ้นไปอีก ยุคนี้ 
“สินค้ำเกษตรอินทรีย์” ก ำลังมำแรง แถมอินเทรนด์สุดๆ ตัวเลขตลำดมีมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนล้ำนบำท เติบโต
เฉลี่ยปีละ 20% ซึ่งถือเป็นมูลค่ำท่ีสูงมำกเมื่อเทียบกับจ ำนวนผลผลิตท่ียังมีไม่มำก แต่สำมำรถขำยได้รำคำสูงกว่ำ
สินค้ำปกติท่ีไม่ได้เป็นอินทรีย์ น่ำสนใจอีกว่ำ บำงสินค้ำรำคำเพิ่มขึ้นจำกปกติเป็น 100-300% เลยก็มี ถือเป็น
โอกำสส ำหรับสินค้ำ “เกษตรอินทรีย์ไทย” หำกพัฒนำกำรเพำะปลูก กำรผลิต ท ำคุณภำพมำตรฐำนให้ได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนสำกลก็จะขยำยตลำดได้เพิ่มมำกขึ้น 



ถึงตรงนี้ น่ำจะพอท ำให้เห็นภำพส ำคัญของเกษตรไทยยุค 4.0 ท่ีจะต้องปรับตัวเองให้เท่ำทันกับควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคท่ีต้องกำรผลผลิต ปลอดสำรพิษ ไร้สำรเคมีตกค้ำงผ่ำน “เกษตรแปลงใหญ่” ไม่มำกก็น้อย 
ต้นทำงเรำมีมำตรฐำนรัดกุม ก่อนถึงปลำยทำงผู้บริโภคก็มีกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ “ผู้บริโภค” ได้เช่นกัน 
เมื่อก่อนยุคท่ีไม่มีเกษตรแปลงใหญ่ หลำยหน่วยงำนก็ส่งเสริมผลผลิตปลอดสำรพิษ ส่งเสริมเกษตรกร พอเป็น 
GAP เกษตรอินทรีย์ เป็นรำยบุคคล สินค้ำท่ีผลิตขึ้นมำก็ไม่ได้รวมกัน ต่ำงคนต่ำงท ำ ต่ำงคนต่ำงขำยก็มีปัญหำ 

“ผลผลิตปะปนกันท ำ GAP เกษตรอินทรีย์ ท ำแบบเบี้ยหัวแตกท ำดีแค่ไหนก็ขำยได้รำคำไม่แตกต่ำงกับ
คนอื่นก็เลยไม่อยำกท ำ แต่พอเกิดผลผลิตแปลงใหญ่ขึ้นมำ มีกำรส่งเสริม รวมกลุ่มผลิตกันเป็นกลุ่มก้อนมำกขึ้น 
สินค้ำมีคุณภำพก็พยำยำมเชื่อมโยงตลำดให้โมเดิร์นเทรด” ส ำรำญ ว่ำ 

ผลท ำให้วันนีส้ินค้ำ GAP เกษตรแปลงใหญ่ซื้อโดยกระบวนกำรแยกจำกสินค้ำปกติท่ัวไป ต่ำงจำกในอดีต
แล้ว ผู้ขำยในห้ำงฯก็จะแยกชั้น ระบุชัดเจนเลยว่ำผลผลิตนี้ได้มำตรฐำนตัว “Q” มำจำกเกษตรแปลงใหญ่ 
สร้ำงแบรนด์ต่ำงๆ อำทิ ภูทับเบิก ซ ำสูง ฯลฯ ผักแบรนด์โนนเขำ ขอนแก่น พุนพิน สุรำษฎร์ หรือท่ีก ำลังจะลง
นำมควำมร่วมมอืกับอีกแปลงท่ีผักไห่ เรียกว่ำเข้ำห้ำง ขึ้นชั้นเป็นสินค้ำอีกเกรดในห้ำงโมเดิร์นเทรด 

“เรำพยำยำมเชื่อมโยงตลำดเข้ำมำหำกลุ่มผู้ผลิตแปลงใหญ่ ยืนยันว่ำเกษตรแปลงใหญ่เดินมำถูกทำงแล้ว 
คลี่คลำยปัญหำส ำคัญในวันวำนได้มำกขึ้น ในเมื่อเกษตรกรผลิตสินค้ำท่ีดีมีคุณภำพ สิ่งท่ีเขำควรจะได้รับคือรำคำ
ท่ีต่ำง” 

ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์...ผลตอบรับผลผลิตจำกเกษตรแปลงใหญ่น่ำจะมีสูงขึ้นเป็นเท่ำทวีคูณ สะท้อนจำกโมเดิร์น
เทรดท่ีตื่นตัววิ่งหำผลผลิตท่ีมีคุณภำพมำกขึ้น มีควำมต้องกำรสินค้ำเหล่ำนี้มำกขึ้น แปลงใหญ่ท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ
แปลงท่ีเริ่มเป็นปีท่ี 3 แปลงท่ีเริ่มปี 2559 ท่ีมีอยู่ 600 แปลงเชื่อมโยง “ผู้ค้ำ” โมเดิร์นเทรดชัดเจนเกือบหมดแล้ว 
แต่แปลงท่ีเริ่มในปี 2560-2561 บริหำรจัดกำรรวมกลุ่มกันแค่สองปีบ้ำง ปีเดียวบ้ำง อำจจะติดๆขัดๆอยู่บ้ำง ด้วย
เพรำะในกลุ่มอำจจะยังไม่เข้มแข็งพอท่ีจะควบคุมคุณภำพผลผลิตกันเอง ท ำให้ควำมเชื่อมั่นของผู้ซื้อไม่มำกเท่ำ
แปลงปีท่ี 3 ท่ีมีควำมมั่นคง นิ่งแล้วมำกกว่ำ 

“เกษตรแปลงใหญ่” เดินมำถูกทำงแล้ว แปลงปี 2559 เรำก็เป็นพี่เลี้ยงมำกขึ้น เติมในบำงประเด็นท่ียัง
ขำดอยู่ แปลงปี 2560 ปีหน้ำ ก็ครบปีท่ี 3 จะเริ่มเข้มแข็งมำกขึ้น เชื่อมโยงกับโมเดิร์นเทรด ตลำดประชำรัฐมำก
ขึ้น “โมเดิร์นเทรด” ต้องกำรสินค้ำท่ีมีคุณภำพ แต่ก็ใช่ว่ำตลำดจะเจำะจงอยู่ท่ีนี่เท่ำนั้น ยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์
ตลำดผลไม้ปีนี้ยิ่งน่ำสนใจ “มังคุดแปลงใหญ่” หลำยๆแปลงใช้วิธีประมูลในกำรซื้อขำย ส่วนใหญ่ท ำส่งออก 
สนนรำคำเกรดเอพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บำท ขณะที่รำคำซื้อในตลำดทั่วไปอยู่ท่ี 30-40 บำทเท่ำนั้น 

“บำงแปลงก็ปรับตัว ขำยผ่ำนระบบออนไลน์ โซเชียล เชื่อมโยงกำรจัดส่งถึงมือลูกค้ำได้ท่ัวไทย ยืนยันได้
ว่ำสินค้ำผลผลิตจำกเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อพัฒนำคุณภำพเป็นท่ียอมรับได้แล้ว กำรเดินหน้ำต่อไปเพื่อท ำ
กำรตลำดไปถึงมือผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องยำกในยุคนี้ ผลผลิตไร้สำรพิษ มำตรฐำน GAP เกษตรอินทรีย์ไม่ได้ขำยกอง
รวม” 

“เกษตรกรไทยยุค 4.0” ถึงเวลำแล้วหรือยังท่ีจะลืมตำอ้ำปำกกันได้เสียที หันหลังให้อดีตยิ่งท ำยิ่งจนได้
แล้วก็ค่อยๆชะล้ำงปลดเปล้ือง “แผ่นดินอำบสำรพิษ” ไปในตัว 

 
 
 
 
 
 
 



คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย : ชาวนาเขมรใช้บล็อกเชนขายข้าว 
 

คุณกฤษฎำ บุญรำช รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรฯ ให้สัมภำษณ์วันก่อนว่ำ จะเอำยำงพำรำ ในสต๊อก
ท่ีขำยไม่ออก 100,000 ตัน มูลค่ำสูงถึง 10,000 ล้ำนบำท ไปเผำไฟเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ำ เพื่อแก้ปัญหำรำคำ
ยำงตกต่ ำ ท่ีท่ำนรัฐมนตรีแก้ไม่ตก ในขณะท่ีชำวนำเขมร ก ำลังจะทดลองขำยข้ำวผ่ำนเทคโนโลยี “บล็อกเชน” 
เพื่อแก้ปัญหำรำคำข้ำวตกต่ ำ ด้วยกำรใช้เทคโนโลยียุคใหม่เข้ำมำช่วย อ่ำนสองข่ำวนี้พร้อมกันแล้ว ผมอธิบำย
อะไรไม่ถูก 

ชำวนำเขมร วันนี้ก็มีชะตำกรรมไม่ต่ำงไปจำกชำวนำไทย ท่ียังหลังสู้ฟ้ำหน้ำสู้ดิน ปลูกข้ำวปีละหลำยสิบ
ล้ำนตัน เลี้ยงคนท้ังประเทศ ส่งออกไปขำยต่ำงประเทศ น ำเงินเข้ำประเทศมำกมำย แต่ชำวนำกลับเป็นหนี้เป็น
สินล้นพ้นตัว จำกต้นทุนกำรปลูกข้ำวท่ีแพงขึ้น แต่กลับขำยข้ำวได้รำคำเดิมหรือต่ ำกว่ำเดิม เพรำะขำดควำมรู้และ
ไม่มีอ ำนำจต่อรอง รัฐบำลช่วยอะไรไม่ได้ ถมเงินผ่ำนโรงสีเพื่อช่วยพยุงรำคำข้ำว สุดท้ำยคนรวยก็รวยกว่ำเดิม 
ชำวนำก็จนกว่ำเดิม เพรำะเป็นหนี้มำกขึ้น ประชำชนกัมพูชำกว่ำ 60% ยังเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่ก็ขำดควำมรู้
เกี่ยวกับรำคำตลำดเหมือนชำวนำไทย มีหนี้สินท่วมตัวจำกกำรกู้เงินนอกระบบท่ีมีดอกเบี้ยสูง ต้องขำยข้ำวใน
รำคำถูกเพื่อน ำเงินไปใช้หนี้ เหมือนชำวนำไทย ประเทศจะเจริญแค่ไหน จีดีพีจะโตแค่ไหน ชำวนำก็ยังยำกจน
เหมือนเดิม ขำยข้ำวได้รำคำเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง 

วันนี้เป็นโชคดีของ ชำวนำเขมร เมื่อ Oxfam องค์กรท่ีไม่แสวงหำก ำไร ได้คิดค้นแอปพลิเคชัน ท่ีใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้กับ “เงินดิจิทัล” หรือ Cryptocurrency มำสร้ำงเป็นแอป BlocRice 
เพื่อช่วยชำวนำรำยเล็กๆขำยข้ำวในรำคำท่ีเป็นธรรม สำมำรถเข้ำถึงตลำดผู้ส่งออก ผู้บริโภค และเข้ำถึงสถำบัน
กำรเงิน ผ่ำนเทคโนโลยี บล็อกเชน และ Smart Contracts ในกำรจ่ำยเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสด (Smart 
Contracts เป็นสัญญำอัจฉริยะ ข้อตกลงในสัญญำจะถูกเก็บไว้ในรูปรหัสคอมพิวเตอร์ เก็บไว้ในเครือข่ำยบล็อก
เชนอีกที ถ้ำค ำสั่งให้ท ำธุรกรรมหรือจ่ำยเงินไม่ตรงกับสัญญำท่ีท ำไว้ ก็จะท ำธุรกรรมไม่ได้) 

อ๊อกซ์เฟม ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ “บล็อกไรซ์” กับ ชำวนำกลุ่มเล็ก 50 ครัวเรือน ในจังหวัดพระ
วิหำร ภำคกลำงของกัมพูชำท่ี ปลูกข้ำวออร์แกนิก เป็นหลัก แต่ละครัวเรือนมีท่ีนำเพียง 1-2 เฮกตำร์ ประมำณ 
6-12 ไร่ ผลิตข้ำวออร์แกนิกได้ปีละ 2.5-3 ตัน เป็นโครงกำรน ำร่อง เพื่อส่งเสริมให้ชำวนำกลุ่มนี้ท ำกำรเกษตร
แบบมีพันธสัญญำกับสหกรณ์ชำวนำ ผู้ส่งออก ผู้ซื้อในประเทศ โดยมีสัญญำก ำหนดรำคำซื้อหลัก ปริมำณกำรขำย 
วิธีขนส่ง และเงื่อนไข อื่นๆล่วงหน้ำ ส่วน กำรช ำระเงินค่ำข้ำว ก็ช ำระผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มไปยัง บัญชีของ
ชำวนำในธนำคำรโดยตรง โดยไม่ต้องใช้เงินสด ระบบบล็อกเชนจะช่วยอัปเดตบัญชีเงินในธนำคำรให้ทรำบ
ตลอดเวลำ หน่วยงำนรัฐท่ีเข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องก็มีกระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมง โดยมีหน่วยงำนด้ำนค้ำ
ปลีกยุโรป (ผู้น ำเข้ำข้ำวรำยใหญ่จำกกัมพูชำ) บริษัทน ำเข้ำข้ำว บริษัทส่งออกข้ำว และ ธนำคำร เข้ำร่วมโครงกำร
ด้วย 

โซลินน์ ลิม ผู้อ ำนวยกำรอ๊อกซ์เฟมกัมพูชำ กล่ำวว่ำบล็อกไรซ์จะช่วยให้ชำวนำมีอ ำนำจต่อรองโดยอิง
รำคำตลำด เนื่องจำกสหกรณ์เป็นคู่สัญญำด้วย หำกโครงกำรน ำร่องประสบควำมส ำเร็จ จะน ำโครงกำรนี้ไปใช้ใน
จังหวัดอื่นๆของกัมพูชำ และ พืชเกษตรอื่นท่ีมีปัญหำ เช่น มันส ำปะหลัง มะม่วงหิมพำนต์ ข้ำวโพด พริกไทย 
เดือนที่แล้วนี้เอง อ๊อกซ์เฟม เพิ่งจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร แอปพลิเคชัน BlocRice ให้กับสหกรณ์กำรเกษตรใน
ภูมิภำค รัฐบำลท้องถิ่น และ บริษัทภำคเอกชน ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อไหร่ รัฐมนตรีไทย จะคิดแก้ปัญหำชำวนำ และ
เกษตรกร ด้วยวิธีอันชำญฉลำด ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยแบบนี้บ้ำง เพื่อให้สมกับเป็นยุค “ไทยแลนด์ 4.0” 
แทนท่ีจะคิดเอำยำงเป็นหมื่นล้ำนไปเผำไฟท้ิง เพื่อแก้ปัญหำรำคำยำงตกต่ ำ 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 


