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บทคัดย่อ 
 
 ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการพูดถึงการส่งเสริมการทําการเกษตรในรูปแบบของการทําเกษตรแปลงใหญ่ 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันมาร่วมกันทําการผลิตและร่วมกันทํา
การขายสินค้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และสร้างอํานาจต่อรองให้กับเกษตรกร โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้มี
การเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ นําร่อง จํานวนท้ังสิ้น 600 แปลง โดยมีการส่งเสริมใน 9 ชนิดพืช 
เป้าหมายของการส่งเสริมคือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณ 20% และ
เพ่ิมผลผลิตได้ประมาณ 20% ซึ่งพืชที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมากท่ีสุดได้แก่ ข้าว แต่ในการส่งเสริมการทํา
เกษตรแปลงใหญ่น้ันยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญ ข้อเสนอแนะในการดําเนินนโยบายเกษตรแปลงใหญ่
เพ่ือให้การส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) 
พัฒนาบุคคลากรที่เก่ียวข้อง 2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน   3) ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คําสําคัญ: เกษตรแปลงใหญ่ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เกษตรดีที่เหมาะสม  
 
 

Abstract 
 
 In 2015, the agricultural organizations was talking about the large agricultural land 
plot program. It is the agricultural extension policy that encourages farmers who live in the 
same area and plant the same crops to product and sell crops together.The objective of the 
large agricultural land plot program is to increase agricultural productivity and create 
bargaining power for farmers. In 2016, the large agricultural program have farmers join in the 
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extensions about 600 plots. Theyhave extension in 9 plant species. The result of extension 
is the farmers who participating in this program can reduce production costs by 20%  and 
increase production by 20%.The most promoted crops are rice, but in the extension of the 
large agricultural program, there are still problems and obstacles to be faced.  The 
suggestion of the large agricultural program to make an effectively extension it should be 
developed in 3 partsinclude 1)  Developing for the agricultural officer.  2)  Encouraging the 
cooperation between agricultural agencies.  3)  Promoting the research that related to 
agricultural technology and information technology development. 
 
Keywords:  Large Agricultural Land Plot, Zoning, GAP 

 

บทนํา 
ประเทศไทยมีการทําการเกษตรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยภาคเกษตรของประเทศไทยมีความ

ได้เปรียบกว่าหลาย ๆ ประเทศ ท้ังในเร่ืองของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการทํา
การเกษตร รวมไปถึงทักษะและความชํานาญของเกษตรกร ทําให้ประเทศไทยสามารถผลิตและส่งสินค้า
เกษตรออกไปขายยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว 
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และอ้อย แต่ในปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศดําเนินไปอย่างเข้มข้น 
รวมไปถึงปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้กําลังซื้อผลผลิตลดลง และผลดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรโดยตรง และนอกจากปัญหาจากปัจจัยภายนอกประเทศแล้วเกษตรกร
ไทยยังต้องประสบกับปัญหาทั้งด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรทําให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร เร่งดําเนินนโยบายด้านการปฏิรูปการเกษตรของ
ประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนภาคเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและหนึ่งในการดําเนินนโยบายที่สําคัญคือ การ
บริหารจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรม (Zoning) เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนที่ใช้ในการผลิต และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร
ไทย การดําเนินนโยบายดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกันในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ่ 

 
ในด้านของการใช้ประโยชน์จากที่ดินของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 320.69 ล้าน

ไร่ มีการแบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของประเทศไทยอยู่ที่ 149.23 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.53 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1: พ้ืนที่และการใชป้ระโยชน์ของประเทศไทย 
(หน่วย : ล้านไร่) 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556
พ้ืนที่ทั้งหมด 320.69 320.69 320.69 320.69 320.69
พ้ืนที่ป่าไม้ 107.24 107.24 107.24 107.24 102.11
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.69 149.41 149.24 149.24 149.23

- นาข้าว 70.60 70.27 69.98 69.96 69.96
- พืชไร ่ 31.50 31.29 31.14 31.15 31.15
- สวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น 34.36 34.71 34.90 34.91 34.91
- สวนผัก/ไมด้อก/ไม้ประดับ 1.34 1.35 1.39 1.39 1.39
- พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 11.87 11.76 11.80 11.80 11.80

ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 63.76 64.03 64.20 64.21 69.34
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
 
 จากข้อมูลการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีข้างต้น จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และพ้ืนที่ป่าไม้
มีแนวโน้มลดลง แต่ในส่วนของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์นอกภาคเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน ในส่วนของการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวมากท่ีสุด โดยมีการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 69.96 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 46 ของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรท้ังหมด รองลงมาคือการปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น คิด
เป็นร้อยละ 23 และการปลูกพืชไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลําดับ 
 

ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมาประเทศไทยจะมีการดําเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการทําการผลิต 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือทําการผลิตสินค้าในรูปของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือ
สร้างอํานาจในการต่อรอง รวมไปถึงลดต้นทุนในการผลิตสินค้าท้ังจากการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณ
มาก และการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตแต่เกษตรกรของไทยยังไม่มีการจัดการในลักษณะการ
รวมกลุ่มมากนัก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของไทยในอนาคต (เดชรัต, 2558, น. 30) 
ในบทความน้ีจึงเป็นการกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปของเกษตรแปลงใหญ่ที่มีการ
ดําเนินการในประเทศไทย โดยมีการศึกษาครอบคลุมถึงบริบทของภาคเกษตรในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการเข้ามาส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ และบริบททางด้านการเกษตรท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการทําการผลิตและการทําการตลาด รวมถึงพิจารณาผลจากการดําเนินนโยบาย
ดังกล่าวที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการดําเนินนโยบาย รวมไปถึง
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้นโยบายสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 
 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของโลก แต่ที่ผ่านมาภาคเกษตรของประเทศ

ไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาทางการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในด้านของความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย ปัญหาด้านราคาสินค้าที่มีความผันผวน รวมไปถึงปัญหาด้านการผลิตที่ยังมีประสิทธิภาพการ
ผลิตต่ํา ส่งผลให้ภาครัฐมีความพยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนในภาคเกษตรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนและสามารถทําการผลิตได้อย่างยั่งยืน โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาท่ีสําคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road Map) โดย
มีโครงการที่สําคัญคือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสินค้าประมง โดยมี
การดําเนินการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 และในการปรับโครงสร้างการผลิตน้ันจะให้ความสําคัญในเร่ืองของ
การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพในการโดยการรวมแปลงเป็นแปลง
ใหญ่ ก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร  
(อภิชาติ, 2557) 

 
ในการส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่น้ัน เป็นการส่งเสริมโดยยึดพ้ืนที่ทําการเกษตรเป็นหลักในการ

ดําเนินงาน ทําการพัฒนาตั้งแต่ต้นนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า และมีการดําเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการวางแผนเพ่ือจัดการบริหารท่ีดินให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่น้ัน ๆ โดยองค์ประกอบของการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2558) ได้แก่  

 
ผู้จัดการพ้ืนที่ (Field Manager) ในช่วงแรกของการส่งเสริมน้ันจะมอบหน้าที่ให้กับนักส่งเสริม

การเกษตรหรือเกษตรอําเภอในแต่ละพ้ืนที่เป็นผู้ทําหน้าที่บริหารจัดการพ้ืนที่ทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
และเมื่อการส่งเสริมเข้าสู่ระยะที่สอง จะมีการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเกษตรกร เพ่ือให้สามารถทําหน้าที่
เป็นผู้จัดการแปลงต่อไป 

 
พ้ืนที่แปลงใหญ่ (Land Plot) เป็นการรวมแปลงเกษตรของเกษตรกร โดยรวมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่

อยู่ในบริเวรใกล้เคียงกัน มีการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันมีผู้จัดการพ้ืนที่เป็นผู้บริหารจัดการแปลง 
 
เกษตรกร (Farmer) เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเจ้าของแปลงในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพ่ือให้มีการร่วมกัน

ศึกษาวิเคราะห์และกําหนดเป้าหมายการผลิตและการตลาด มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมไปถึง
ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผน 

 
การบริหารจัดการแปลง (Management) โดยผู้จัดการพ้ืนที่จะต้องเป็นบริหารจัดการแปลงทุก

กิจกรรมตลอดห่วงโซ่อปุทานเริ่มตัง้แต ่การบริหารจัดการในเรื่องของปัจจัยการผลติ การดูแลในระหวา่งทําการ
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ผลิต การใช้เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยีเพ่ือมาช่วยให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการ
ด้านการตลาดเพ่ือสร้างอํานาจต่อรองให้กับสมาชิกโดยการบริหารจัดการแปลงน้ันจะมีการทําอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย และดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ซึ่งในการดําเนินการส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่น้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน
การผลิตของเกษตรกรที่เป็นรายย่อย เพ่ือให้เกิดการผลิตที่ประหยัดต่อขนาด และเพ่ิมอํานาจการต่อรองให้กับ
เกษตรกร รวมไปถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และเกษตรกร
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม  
 
ผลการดําเนินการนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 

 
ในส่วนของการส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่ในช่วงแรกน้ัน เป็นการส่งเสริมในพื้นที่นําร่อง ใน 9 

ประเภทสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และประมง
โดยพ้ืนท่ีแปลงใหญ่ต้นแบบได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งหมด 600 แปลง  32 ชนิด
สินค้า และมีเกษตรกรเข้าร่วม 96,554 ราย ซึ่งพืชท่ีมีการส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่มากท่ีสุด คือข้าว 
ซึ่งมีเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 63,741 ราย คิดเป็นพ้ืนท่ี 944,718.30 ไร่ รองลงมาคือ ไม้ยืน
ต้น พืชไร่ และไม้ผล ตามลําดับ นอกจากน้ัน ผลการดําเนินงานโครงการนําร่องทําเกษตรแปลงใหญ่ โดยมี
จุดมุ่งหมายอยู่ที่การลดต้นทุนการผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของต้นทุนทั้งหมด และเพ่ิมผลผลิตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของปริมาณผลผลิตท่ีสามารถผลิตได้ พบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงและมี
สัดส่วนของผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2: ผลการดําเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนทีนํ่าร่อง 

ประเภท พ้ืนที่ (ไร่) เกษตรกร (ราย) ลดต้นทุน (%) เพ่ิมผลผลิต (%) 
ข้าว 944,718.30 63,741 22.87 13.00
พืชไร่ 169,362.25 9,384 22.70 27.80
ไม้ยืนต้น 283,964.54 7,751 14.90 18.70
ผัก/สมุนไพร 11,806.25 2,592 16.50 30.20
ไม้ผล 62,019.08 6,674 15.70 15.40
หม่อน 834.00 382 10.00 10.00
กล้วยไม้ 607.25 33 10.00 10.00
ปศุสัตว์ 25,017.75 3,638 5.20 15.70
ประมง 28,798.50 2,070 8.60 8.10
รวม 1,538,398.66 96,554 17.90 15.60

ท่ีมา: สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2559 
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 นอกจากจะแบ่งออกตามชนิดสินค้าแล้ว ในการแบ่งพ้ืนที่ส่งเสริมการดําเนินการเกษตรแปลงใหญ่น้ัน 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทําการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 9 เขต ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด 77 จังหวัด โดยจําแนกตามลักษณะของพ้ืนที่ ได้แก่ 

 เขตที ่1 ประกอบไปด้วย จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรี-
อยุธยา อ่างทอง 

 เขตที่  2 ประกอบไปด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม  ประจวบคี รีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 

 เขตที่ 3 ประกอบไปด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 
สระแก้ว 

 เขตท่ี 4 ประกอบไปด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 

 เขตที่ 5 ประกอบไปด้วย จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล 

 เขตที่ 6 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 

 เขตที่ 7  ประกอบไปด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

 เขตที่ 8 ประกอบไปด้วย จังหวัดกระบ่ี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎ์ธานี 

 เขตที่ 9 ประกอบไปด้วย จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
 

ซึ่งในแต่ละเขตพ้ืนที่น้ัน มีการส่งเสริมการปลูกพืชแปลงใหญ่แตกต่างกันออกไป โดยพืชที่มีการ
ส่งเสริมมากสุด ได้แก่ ข้าว ซึ่งปลูกในทุกพ้ืนที่ยกเว้นเขตที่ 8 โดยคิดเป็นร้อยละ 61 ของพ้ืนที่ส่งเสริมทั้งหมด 
ซึ่งการส่งเสริมในช่วงแรก เป็นการเข้าไปส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้วในพ้ืนที่ รวมไป
ถึงส่งเสริมกับเกษตรกรที่ ทําการผลิตโดยผ่านมาตรฐานการเกษตรดีที่ เหมาะสม (Good Agricultural 
Practices: GAP) โดยผลจากการเข้าไปส่งเสริมการทําแปลงใหญ่ของข้าว ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พบว่า 
ก่อนมีการเข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชแปลงใหญ่ เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 4,213.13 บาท/ไร่ และเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวท่ีมีต้นทุนสูงสุด คือ เกษตรกรในจังหวัดแพร่ โดยมีต้นทุนเฉล่ียอยู่ท่ี 5,803 บาท/ไร่ ส่วนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวที่มีต้นทุนต่ําที่สุด คือ เกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีต้นทุนเฉล่ียอยู่ที่ 2,983 บาท/ไร่ และเมื่อมี
การเข้าไปส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่ พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3,268.45 บาท/ไร่ โดย
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จังหวัดที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จังหวัดสุโขทัย โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,792 บาท/ไร่ และจังหวัดที่มีต้นทุน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ จังหวัดลําปางโดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 4,441 บาท/ไร่ ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1: ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดพื้นที่นําร่อง 

  
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559 
 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเข้าไปส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่สูงที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีต้นทุนการ
ผลิตลดลงร้อยละ 48.10 ของต้นทุนทั้งหมด และจังหวัดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตเมื่อมี
การเข้าไปส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่ต่ําที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย โดยมีต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 
10.09 ของต้นทุนทั้งหมด และอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 22.87 
 

ในส่วนของผลผลิตเฉลี่ยพบว่า ก่อนมีการทําการส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่เกษตรกรมีผลผลิต
ข้าวเฉลี่ยอยู่ท่ี 573.06 ก.ก./ไร่ โดยพื้นที่ที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผลผลิตเฉล่ียอยู่ที่ 
878 ก.ก./ไร่ และพ้ืนที่ที่มีผลผลิตเฉล่ียต่ําที่สุด คือ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 250 ก.ก./ไร่ และ
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่า หลังมีการเข้าไปส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่ 
เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 655.63 ก.ก./ไร่ โดยจังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือจังหวัดพิจิตร โดย
มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที ่1,100 ก.ก./ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่ําที่สุดคือจังหวัดบึงกาฬ โดยมีผลผลิตเฉล่ียอยู่
ท่ี 350 ก.ก./ไร่ ดังภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2: ผลผลิตข้าวเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดพ้ืนที่นําร่อง 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559 
 

เมื่อจําแนกการเปล่ียนแปลงของต้นทุนและปริมาณผลผลิตตามเขตพ้ืนที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ พบว่า 
ในพ้ืนที่เขตที่ 2 ซึ่งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง เป็นพ้ืนท่ีที่มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุด คือมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4,823.23 บาท/ไร่ และพ้ืนที่เขตที่ 7 ที่เป็นพ้ืนที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีต้นทุนเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
3,590.00 บาท/ไร่ และเมื่อมีการเข้าไปส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่พบว่า เขตพ้ืนที่ท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ําที่สุด 
คือ เขตที่ 7 มีต้นทุนการผลิตอยู่ท่ี 2,858.33 บาท/ไร่ และเขตท่ีมีต้นทุนการผลิตสูงท่ีสุดคือ เขตท่ี 2 มีต้นทุนการ
ผลิตอยู่ที่ 3,866.67 บาท/ไร่ แต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน พบว่าเกษตรกรในเขตพ้ืนที่
ส่งเสริมเขตที่ 6 ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตมากที่สุด 
คือ มีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ 28.84 ส่วนเกษตรกรในเขตท่ี 2 มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ 19.83 และในส่วนของผลผลิต พบว่าเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ส่งเสริมเขตที่ 9 ซึ่งอยู่
บริเวณภาคเหนือตอนล่างมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลิตมากที่สุด คือ ร้อยละ 39.52 และเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมเขตท่ี 1 ท่ีอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตน้อยที่สดุ คือ ร้อยละ 
9.32 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

 
 เมื่อพิจารณาในส่วนของต้นทุนที่ลดลงพบว่า ต้นทุนที่ลดลงมาจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมี และอีกส่วน คือ การปลูกแบบปราณีต ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุลงทางด้านของ
การลดอัตราการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร พบว่า เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปให้ความรู้ พร้อมทั้งมีการนําดินในพื้นท่ีไปทําการวิเคราะห์ค่าดินเพ่ือหาปริมาณการ
ใช้ปุ๋ยท่ีเหมาะสมของดินในแต่ละพ้ืนที่ และในส่วนของการลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ พบว่า วิธีการที่เกษตรกร
เลือกใช้ในการลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ การหว่านข้าวงอก รวมไปถึงการ
ปลูกข้าวแบบปราณีต ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์แล้ว ยังเป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตอีกทางหน่ึงด้วย 
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ตารางท่ี 3: การเปลี่ยนแปลงต้นทุนและผลผลิตจําแนกตามเขตส่งเสริม 
เขตพืน้ท่ี ต้นทุนเฉลีย่ ร้อยละการ

เปลีย่นแปลง
ผลผลิตเฉลี่ย ร้อยละการ

เปลีย่นแปลงก่อน หลัง ก่อน หลัง
เขตท่ี 1 4,443.25 3,444.50 22.48 777.75 850.25 9.32
เขตท่ี 2 4,823.23 3,866.67 19.83 773.33 856.67 10.78
เขตท่ี 3 3,832.67 3,055.67 20.27 554.00 653.33 17.93
เขตท่ี 4 3,999.89 3,134.22 21.64 403.67 484.89 20.12
เขตท่ี 5 4,457.50 3,300.00 25.97 645.00 800.00 24.03
เขตท่ี 6 4,639.80 3,301.80 28.84 595.20 655.80 10.18
เขตท่ี 7 3,590.00 2,858.33 20.38 407.67 480.00 17.74
เขตท่ี 9 4,065.33 3,090.67 23.97 585.33 816.67 39.52
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 ถึงแม้ว่าการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่จะมีการเข้าไปส่งเสริมในข้าวเป็นหลักแต่ก็มีการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรชนิดอื่นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในพ้ืนที่เขตส่งเสริมที่  5 และเขตส่งเสริมที่ 8 ซึ่งอยู่บริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทยเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ทําการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยในเขตที่ 5 และเขตที่ 8 
น้ีมีการเข้าไปส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในชนิดสินค้า มังคุด ปาล์มนํ้ามัน ทุเรียนและยางพารา แต่ก็ยังมีการ
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว และสับปะรดภูเก็ต อยู่บ้างในบางพื้นที่  
 
 จากผลการเข้าไปส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน และ
มังคุดมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนโดยทุเรียนมตี้นทนุที่ลดลงเฉลี่ยจาก 10,770 บาท/ไร่ เหลือ 8,616 บาท/ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของต้นทุนทั้งหมด และมังคุดมีต้นทุนที่ลดลงเฉลี่ยจาก 3,265 บาท/ไร่ เหลือ 
2,565 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.44 ของต้นทุนท้ังหมด ซึ่งในส่วนของการลดต้นทุนน้ัน เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนได้จากกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เร่ืองของการใช้ปุ๋ยเคมีและการรวมกลุ่ม
กันซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งก่อนมีการซื้อปุ๋ยเคมีน้ัน จะมีการสํารวจคุณภาพดินเพ่ือดูปริมาณปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม 
และมีการสํารวจความต้องการจากสมาชิกในกลุ่มแล้วจึงทําการซื้อรวมกัน เพ่ือลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 
นอกจากน้ัน ยังมีการให้ความรู้ในการเก็บเก่ียวผลผลิต และกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งผลการจากเข้าไป
ส่งเสริมทําให้ปริมาณผลผลิตของทุเรียนและมังคุดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 33.90 และร้อยละ 8.77 ตามลําดับ 
 

ส่วนไม้ยืนต้นที่มีการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ อันได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน และยางพารา 
โดยปาล์มนํ้ามันมีต้นทุนเฉล่ียลดลงจาก 4,809 บาท/ไร่ เหลือ 4,128 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.16 และ
ยางพาราต้นทุนโดยเฉลี่ยลดลงจาก 7,000 บาท/ไร่ เหลือ 6,720 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.00 โดยในการ
ลดต้นทุนของยางพารา พบว่า มีการลดต้นทุนมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีโดยมีการวิเคราะห์คุณภาพดินของสมาชิก
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เพ่ือหาปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม และมีการให้ความรู้แก่สมาชิกในเร่ืองของการบํารุงดินโดยใช้สารอินทรีย์ 
ส่งผลให้ดินมีคุณภาพดีข้ึน ซึ่งจากการสํารวจที่ผ่านมาพบว่า ผลผลิตของยางพาราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.54 และ
ในส่วนของปาล์มนํ้ามัน พบว่า มีการแนะนําให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกโดยทําการผลิตภายใต้แนวทางปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีท่ีสุด (Best Agricultural Practices: BAP) และมีการผลิตอย่างย่ังยืนโดยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งจากการเข้าไปส่งเสริม พบว่าปริมาณผลผลิตของปาล์มนํ้ามันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.00  

 

 จากผลการดําเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่นําร่องปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริม
การเกษตรโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่นําร่องได้ทําการถอดบทเรียนจากผลการดําเนินการ และ
สามารถจําแนกข้อดีจากการเข้าไปส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ได้ ดังน้ี 
 

 ประเด็นด้านเกษตรกรพบว่า การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทําให้เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
พูดคุย ทําความรู้จักรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการในการผลิตสินค้ามากขึ้น ซึ่งต่างจากเดิมที่มีการทํา
การผลิตแบบตัวใครตัวมัน 
 

 ประเด็นด้านการผลิต พบว่าศักยภาพในการผลิตสินค้าเพ่ิมข้ึน ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
และเทคนิคที่ใช้ในการทําการผลิต ทําให้ผลผลิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตสินค้า ทั้ง
จากการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมาก และการที่มีการนําเทคโนโลยีในการวิเคราะห์สภาพดิน
มาใช้เพ่ือเป็นตัวช่วยในการกําหนดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในแต่ละพ้ืนที่ทําให้เกษตรกรสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ลง นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย   
  

 ประเด็นด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า เมื่อมีการเข้าไปส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ทาง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะให้คําแนะนําและความรู้ในการทําการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร รวมทั้งช่วย
อํานวยความสะดวกในการทําการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาและปริมาณที่ต้องการ 
 

 ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากร พบว่า เมื่อมีการเข้าไปส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลให้
เกษตรกรมีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ทั้งจากการลดการใช้สารเคมี และการลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
ซึ่งนอกจากส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย 
 

ถึงแม้ว่าการเข้าไปส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่จะมีข้อดีดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงปัญหา
ของการเข้าไปส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่พบว่า สามารถแยกประเด็นปัญหาออกได้ ดังน้ี  

ประเด็นด้านเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีอายุค่อนข้างมากซึ่งเป็นปัญหาที่พบในทุกเขตพ้ืนที่ที่ทําการ
ส่งเสริม นอกจากน้ัน ในกรณีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พบว่า เกษตรกรบางรายมีภาระผูกพันธ์กับโรงสีข้าวที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือมีหน้ีค้างชําระกับโรงสี ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการที่ทางหน่วยงาน
ของรัฐส่งเสริมได้ และเกษตรกรเป็นรายย่อยที่พ้ืนที่ทําการเกษตรอยู่กระจัดกระจาย ทําให้ยากต่อการบริหาร
จัดการของผู้จัดการแปลง 
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ประเด็นด้านโครงสร้างองค์การและบุคลากรผู้รับผิดชอบ พบว่า การเข้าไปส่งเสริมของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ หลายครั้งท่ีเข้าไปส่งเสริมกับเกษตรกรคนละช่วงเวลาทําให้เกษตรกรต้องสละเวลาที่ใช้ในการทํา
การเกษตรและประกอบอาชีพเพ่ือมาเข้าร่วมอบรม หรือมาประชุม ทําให้เกษตรกรเสียโอกาสในการออกไป
ประกอบอาชีพ 

 
ประเด็นด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ลักษณะการดําเนินผลิตของแปลงใหญ่ในแต่ละพ้ืนที่มี

ความแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน
และทําการตลาดร่วมกัน ส่งผลให้มีการผลิตที่ประหยัดต่อขนาด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการดําเนินนโยบาย 
และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มีการทําการผลิตแยกกัน แต่ทําการตลาดร่วมกัน ซึ่งการผลิตของเกษตรกรในกลุ่มน้ี
ถึงแม้ว่าจะมีการร่วมกลุ่มกันแต่ไม่ทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการผลิต 
 
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
 
 ในการวิเคราะห์และการประเมินศักยภาพของนโยบายการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่น้ัน จะใช้การ
วิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ SWOT Analysis เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการมองถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของนโยบายดังกล่าว โดยแต่ละองค์ประกอบมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 
 
 จุดแข็ง (Strength) เป็นการมองถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งให้การดําเนินนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ประสบความสําเร็จ รวมไปถึงจุดเด่นของนโยบายดังกล่าวที่ส่งให้นโยบายสามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 จุดอ่อน (Weakness) เป็นการมองถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งให้การดําเนินนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลง
ใหญ่ยังไม่ประสบความสําเร็จ รวมไปถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาในการดําเนินนโยบายดังกล่าว 
 
 องค์ประกอบทั้ง 2 อย่างข้างต้นที่กล่าวมาน้ัน เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของนโยบาย โดยมองว่าจาก
การดําเนินนโยบายที่ผ่านมา มีความได้เปรียบและเสียเปรียบอย่างไรบ้าง ซึ่งในการวิเคราะห์กลยุทธ์จัดว่าเป็น
การวิเคราะห์องค์ประกอบภายใน และอีก 2 องค์ประกอบในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้แก่ 
 
 โอกาส (Opportunity) เป็นการมองถึงปัจจัยภายนอกท่ีเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสให้การส่งเสริม
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 อุปสรรค (Threat) เป็นการพูดถึงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การดําเนินนโยบายต้องชะงักหรือ
อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินนโยบาย 
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 องค์ประกอบทั้ง 2 น้ีเป็นการพิจารณาจากปัจจัยท่ีอยู่ภายนอก หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนแล้วอาจ
ส่งผลต่อการดําเนินนโยบายได้บ้าง ซึ่งในการวิเคราะห์กลยุทธ์จัดว่าเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบภายนอก 
 
 ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลการถอดบทเรียน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ทําการถอดบทเรียนจากผลการดําเนินงานของพ้ืนท่ีนํารองโครงการเกษตร
แปลงใหญ่ทั้ง 9 เขต ซึ่งได้ดําเนินการในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา 
 
 เมื่อทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis แล้วจะนําข้อมูลที่
ได้ไปทําการวิเคราะห์เพ่ือหาข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์โดยทําการวิเคราะห์ในรูปแบบของ TOWS Matrix 
(ตารางที่ 4) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน ป้องกันอุปสรรคและพัฒนาศักยภาพของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ต่อไป 
 
ตารางท่ี 4:  TOWS Matrix 

 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) SO Strategy 

จับคู่ระหว่างจุดแข็งที่เป็นปัจจัย
ภายในและโอกาสที่ ม าจาก
ปัจจัยภายนอก เพ่ือสร้างกลยุทธ์
เชิงรุก

WO Strategy 

จั บ คู่ ร ะ ห ว่ า งจุ ด อ่ อ น ข อ ง
นโยบายกับ โอกาส ท่ีมาจาก
ปัจจัยภายนอกเพื่อสร้างกลุยทธ์
เชิงแก้ไข

อุปสรรค (Threat) ST Strategy 

จับคู่ระหว่างจุดแข็งที่เป็นปัจจัย
ภายในและอุปสรรคที่มาจาก
ปัจจัยภายนอก เพ่ือสร้างกลยุทธ์
เชิงป้องกัน 

WT Strategy 

จับคู่ระหว่างจุดอ่อนที่เป็นปัจจัย
ภายในและอุปสรรคท่ีมาจาก
ปัจจัยภายนอก เพ่ือสร้างกลยุทธ์
เชิงรับ 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก เอกชัย บุญยาธิษฐาน, 2553. 
 

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธข์องนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 
 

ในหัวข้อน้ีเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพในการส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือพิจารณาถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดําเนินนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ในประเทศไทย โดยเป็นการประยุกต์การ
ใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์น้ีเป็นการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อมูลจากการถอด
บทเรียนจากการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ. 2559 โดยแบ่งการวิเคราะห์
แบ่งออกเป็น 4 ด้านโดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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ตารางท่ี 5: การวิเคราะห์ศักยภาพของนโยบายเกษตรแปลงใหญ ่

องค์ประกอบ ปัจจัย 

จุดแข็ง 

(Strength) 

- เกษตรกรผู้ทําการผลติในชนิดพืชนํารอ่งส่วนใหญม่ีความเข้าใจในเรือ่งการ
รวมกลุ่ม ทําให้ง่ายต่อการเขา้ไปส่งเสริม 

- มีหน่วยงานหลักดูแลในเรือ่งการส่งเสริมเกษตรกรทีช่ดัเจน คือ กรมส่งเสรมิ
การเกษตร ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

- ในการดําเนินนโยบายมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
- ตัวนโยบายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติทําใหก้าร
ส่งเสริมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัเพ่ือรองรับการดําเนินนโยบายให้
เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

- มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนข้อมูลสําหรับการดําเนิน
นโยบายที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

จุดอ่อน 

(Weakness) 

- เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย พ้ืนที่อยู่ไกลกัน และเกษตรกรมี
อายุค่อนข้างมาก ทําให้ยากต่อการเข้าไปส่งเสริมและการบริหารจัดการ 

- เกษตรกรบางส่วนมีภาระผูกพันกับโรงสีข้าวทําให้ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได ้

- นักส่งเสริมการเกษตรยังมีความเข้าใจที่ไมต่รงกันในเร่ืองของการส่งเสริม
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ส่งผลให้เกดิความไม่ประหยัดตอ่ขนาดในการผลิต 

- บุคลากรทีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายยังขาดประสบการณ์ใน
การส่งเสริมทางด้านการตลาด 

- บุคลากรบางส่วนยังมีปัญหาในเร่ืองของการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
- มีการดําเนินงานส่งเสริมนโยบายที่ซ้ําซอ้นกนัระหว่างหน่วยงานของภาครัฐท่ี
มีส่วนเก่ียวข้อง

โอกาส 

(Opportunity) 

- ความตอ้งการสินค้าเกษตรมอีย่างตอ่เน่ือง ทําให้มชีอ่งทางในการกระจาย
สินค้าที่ผลิตไดจ้ากการส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ ่

- การพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในการผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถทาํการผลิตที่ประหยัดตอ่ขนาดได ้

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยดี้านการสือ่สาร ช่วยให้ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การตัดสินใจในการ
ผลติไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 5: (ต่อ) การวเิคราะห์ศักยภาพของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 
องค์ประกอบ ปัจจัย 

อุปสรรค 

(Threat) 

- ปัญหาความผนัผวนของสภาพอากาศ รวมไปถึงปัญหาด้านการจัดการนํ้า 
ส่งผลกระทบตอ่พ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ทําใหไ้ม่สามารถผลติสินค้าไดต้ามที่
คาดการณ์ไว้ 

- ความผันผวนทางการเมืองส่งผลต่อความตอ่เน่ืองในการดําเนินนโยบาย
เกษตรแปลงใหญ่โดยตรง 

- ประชากรในภาคเกษตรกําลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ส่งผลให้การเข้าไปส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นไปได้ยาก 

- เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะชะลอตัว ส่งผลต่อการค้าสนิค้าเกษตรโดยตรง 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
 
 จากผลการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อมูลจากการถอดบทเรียนจากการ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ. 2559 สามารถนํามาจัดทํากลยุทธ์โดยใช้ 
TOWS Matrix ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
 
 กลยุทธ์ SO เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งที่เป็นปัจจัยภายในและโอกาสที่มาจากปัจจัยภายนอก เพ่ือ
สร้างกลยุทธ์เชิงรุก ประกอบไปด้วย  
 

o พัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้องเพ่ือให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก และใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

o ส่งเสริมการทําการค้าระหว่างประเทศเพ่ือเป็นการเปิดช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรที่
ผลิตได้จากการทํากษตรแปลงใหญ่ 

o ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยลดต้นทุนทางการ
ผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
กลยุทธ์ WO เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนของนโยบายกับโอกาสที่มาจากปัจจัยภายนอกเพ่ือสร้างก

ลุยทธ์เชิงแก้ไข 

o ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งในด้านนโยบายและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกร 

o วางแผนการดําเนินการที่ชัดเจนในต่ละหน่วยงานเพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน
ส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของทุกภาคสว่น 
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o ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีการผลิตที่มีศักยภาพเพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร เพ่ือนนําไปชําระหน้ีสินที่มีอยู่ 

 
กลยุทธ์ ST เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งท่ีเป็นปัจจัยภายในและอุปสรรคทีม่าจากปัจจัยภายนอก เพ่ือ

สร้างกลยุทธ์เชงิป้องกัน 

o ส่งเสริมการดําเนินนโยบายทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
สามารถดําเนินนโยบายไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

o ส่งเสริมการวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเตรียมพร้อมตอ่ความผันผวนของ
สภาพอากาศ 

o ส่งเสริมการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้สูงอายุเพ่ือให้สามารถทําการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้แรงงานมาก 

 
กลยุทธ์ WT เป็นการจับคู่ระหว่างจุดออ่นทีเ่ป็นปัจจัยภายในและอุปสรรคที่มาจากปัจจัยภายนอก 

เพ่ือสร้างกลยุทธ์เชิงรับ 

o สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมถึงสร้างความร่วมมอืแก่ทุกภาคส่วนเพื่อให้การ
ดําเนินนโยบายเกษตรแปลงใหญ่สามารถดําเนินต่อไปไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

o ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

o พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรรุน่ใหม่ให้สามารถปรับตัวใหท้นักับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 
สรุป 
 

 บทความนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการทําการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือทํา
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ที่เกิดข้ึนของการส่งเสริมนโยบาย ซึ่งจากการศึกษาผลการ
ดําเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่นําร่อง ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า หลังมีการส่งเสริมนโยบายเกษตร
แปลงใหญ่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรลดลง และผลผลิตเพ่ิมข้ึน และเมื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ของนโยบาย พบว่า จุดแข็งของนโยบายคือการที่ภาคเกษตรของประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนภาคเกษตรอย่างชัดเจน ทําให้การดําเนินนโยบายสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดอ่อนของ
นโยบายอยู่ที่การที่ผู้ปฎิบัติงานยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเร่ืองของการดําเนินนโยบาย รวมไปถึงการก้าว
ตามไม่ทันเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปได้ช้าโอกาสของนโยบาย
เกษตรแปลงใหญ่คือการที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางซึ่ง
ส่งผลให้การส่งเสริมการเกษตรเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น และอุปสรรคที่สําคัญของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ 
ความเส่ียงในด้านของการเมือง และความผันผวนของสภาพอากาศและเศรษฐกิจโลก ซึ่งทั้งสามด้านน้ันส่งผล
โดยตรงต่อภาคเกษตรของไทย 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับนโยบายเกษตรแปลง
ใหญ่รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ แล้วน้ัน นําไปสู่ข้อเสนอะแนะในการดําเนินนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ กล่าวคือ 
เพ่ือให้การส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการพัฒนา
ใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินนโยบายและมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถนําความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 2) ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนใน
ระบบการทํางาน 3) ส่งเสริมการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคเกษตร 
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