
ข้อคิดเกษตรกรรายเล็กกับ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ภาคเกษตรไทย ขอเน้น
ชาวสวนผัก ผลไม้

โดย เปรม ณ สงขลา



ประเด็นนําเสนอ
ประเด็นสืบเน่ือง

ผู้จัดเสวนาต้องการเน้นนโยบายและปัจจัยขับเคลื่อนเพ่ือให้
ภาคเกษตรไทยเปลี่ยนแปลงสู่ฉากทัศน์ในอนาคต(5-15 ปี) ที่
เกษตรกรมีรายได้และฐานะใกล้เคียงผู้ทํางานนอกภาคเกษตร 
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ประหยัดปัจจัยการผลิต เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่ 



ชาวสวนผัก/ไม้ผล
บริบทท่ีต่างกัน

ผักไทยเร่ิมจากผักร่องจีน รอบๆ กทม. และค่อยๆ ขยายออก
ชานเมือง อ.สามพราน อ.ดําเนินสะดวก คืออดีตแหล่งผักป้อน
กทม. และเคยเป็นเขตที่ใช้ปัจจัยการผลิตลําดับต้นๆ ของประทศ 

ปัจจุบันการขยายตัวของชนิด ความต้องการของตลาด  
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เกิดการกระจายการผลิตออกไปตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ แรงงาน ส่ิงแวดล้อม ภูมิอากาศ 



สถานะปัจจุบันผักสําคัญๆบางชนิดของไทย

พริก พันธ์ุมีความ
หลากหลาย มี
เอกลักษณ์กล่ินและรส 
ทัง้ปรุงอาหาร
ครัวเรือน 
อุตสาหกรรมอาหาร  
ยา เวชสําอางค์  นําเข้า
จากอินเดีย จีนพม่า
มากขึ้น ปัญหาไทยขาด
แรงงาน ปัญหา
สุขอนามัย/สารตกค้าง

หอมแดง มี
เอกลักษณ์ของเรา
เอง ผลิตได้เพียงพอ 
มีทัง้ส่งออกและ
นําเข้า  หอมแดงGI
ศรีษะเกษ

กระเทียม
ปี 2563นําเข้า 1460 
ล้านบาท กระเทียมไทย
เอกลักษณ์คือกล่ิน
แรงและเนื้อแน่น แต่
ต้นทุนสูงกว่าจีนจึงมี
การนําเข้า 

ขิง แนวโน้มนําเข้าเพ่ิม 
ส่งออกคงที่หรือ
ถดถอย มีข้อจํากัด
เรื่องพ้ืนที่ โรค แรงงาน



สถานะปัจจุบันผกัสําคญัๆบางชนิดของไทย

มะเขือเทศ   
ภูมิอากาศแปรปรวน 
นําเข้าเพ่ิม 

มันฝรัง่ เป็นพืชพันธะ
สัญญา มีโรงงานรับซื้อ
และพัฒนาความรู้
นวัตกรรมให้ผู้ปลูก 
ปัญหาคือหัวพันธุ์ปลูก

ข้าวโพดหวาน (Non 
GMOs.) 10,000 ล้าน 
อุตสาหกรรมกระป๋อง
ส่งออก และขายสดใน
ประเทศ จุดแข็งคือไม่
ตัดแต่งพันธุกรรม 



นโยบายแปลงใหญ่

นับแตป่ี พ.ศ. 2559 ไดข้ยายออกไปกว้างขวางจาก 17 แปลงเป็น 663 แปลง
สมาชิกรวม 6,663 แปลง สมาชิกจํานวน 29,311 ราย 366,051 ไร่ เป็นแปลง
GAP แปลง อินทรีย์ 10 แปลง ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับไม้ผลที่มีนโยบายแปลง
ใหญ่กระจายไปในทุกกลุ่มที่สําคัญ ๆ

น่าสังเกตคือ ผักนําเข้าจากจีน ปี พ.ศ. 2554 นําเข้า 3,057 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2562 นําเข้า 4,874 ล้านบาทปี พ.ศ. 2563 นําเข้า 4,595 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2564 นําเข้า 4,625 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นผักเมืองหนาวและเห็ด



ความจริงเร่ืองของผักปัจจุบัน

1. ผักไทยท่ีเป็นผักเมือง
ร้อนจริงๆ เป็นได้ทัง้อาหาร 
เครื่องเทศ เครื่องปรุงและ

สมุนไพร  

2. แหล่งรวมและกระจายผักเกินคร่ึงผ่าน
ตลาดกลาง เช่น ส่ีมุมเมือง ตลาดไท ศรีเมือง 
และตลาดในจังหวัดใหญ่อ่ืนๆ โมเดลนี้เกิดข้ึน

จากนโยบายรัฐในอดีตให้เกิดตลาดกลางผักและ
ผลไม้ แผนชาติฉบับ13 จะพัฒนาตลาดกลาง

ภูมิภาค 12 แห่ง

3. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก ไทยยังเป็น
ศูนย์กลางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

เมืองร้อนสําคัญของโลก

4. เห็ด อาหารสุขภาพและโปรตีนจากพืช 
Trend อาหารอนาคต ปัจจุบันมูลค่า 9,000 
บาท มีเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยจํานวนมาก  

สามารถพัฒนาได้อีกมาก

5. ผักเป็นพืชอายุสัน้ 
ชาวสวนผักสามารถ

ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้เร็ว

6. สันติอโศกคือโมเดลผลิต
ผักเพ่ือพ่ึงตนเองของผู้คน
กลุ่มเล็กๆในสังคม ขยาย

ผลได้



ชาวสวนผักแต่ละแหล่งจะผลิตผักหลากหลาย เพ่ือป้อน
ตลาดตามจังหวะฤดูกาล /ภูมิอากาศ ส่วนหน่ึงเช่าพ้ืนท่ี
และย้ายพ้ืนท่ีไปตามจังหวะและโอกาส มีการเกาะกลุ่มและ
มีผู้ประกอบการเป็นผู้จัดการ Supply Chain ครบวงจร
โดยตัวแปรคือ แรงงานต่างด้าวท่ีอํานวยในพ้ืนท่ีน้ันเป็น

ปัจจัยกําหนด



เร่ืองของผลไม้/ชาวสวนผลไม้
การพัฒนาไม้ผลไทยเริ่มต้นมาประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา เช่น ส้มที่มี

การส่งนักวิชาการไปเรียนเรื่องส้มโดยเฉพาะที่ฟลอริด้า ส่งนักวิชาการ
ไปเรียนไม้ผลเมืองร้อนที่ฮาวาย สถานีพืชสวนบางกอกน้อยคือสถานี
พัฒนาไม้ผลเมืองร้อนยุคเริ่มต้น ทัง้พันธุ์ การจัดการการผลิต  

ปี 2544 สกว. ในยุคนัน้ทําโครงการวิจัยปฏิวัติการใช้ปุ๋ยในไม้ผล โดย 
รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดมและคณะ จากการเน้น 8-24-24 เป็น 15-5-20 
ทําให้ลดการใช้ปุ๋ย P ที่ราคาแพงลงไปได้มาก รวมทัง้การเริ่มสู่ยุคการใช้
ปุ๋ยไม้ผลตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช สืบเนื่องมาสู่ปัจจุบัน



การพัฒนา ส้มของไทย

ส้ม ไม้ผลชนิดแรกที่ได้รับการพัฒนาในยุคนัน้ สวนส้มกํานนจุล 
เพชรบูรณ์ สวนส้มวังนํ้าค้าง จ.เชียงใหม่ สวนส้มบางมด สวนส้มรังสิต 
สวนส้มกําแพงเพชร สวนส้มฝาง ไชยปราการ ปัจจุบันสวนส้มพันธุ์
เปลือกร่อนเหล่านี้กําลังจะเป็นตํานาน เนื่องจากการเส่ือมของ
สภาพแวดล้อมและวิกฤติภูมิอากาศ เกิดโรคคล้ายแบคทีเรียในท่ออาหาร
ของต้น ขณะที่ส้มนําเข้าจากจีนเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละกว่า 3,000 ล้านบาท



ยกตัวอย่างพัฒนาการไม้ผลไทย

ทุเรียน

พันธุ์หลักคือ หมอนทอง กําเนิดก่อนน้ําท่วมใหญ่ปีพ.ศ. 2485 ท่ีฝั่ งธนบุรี การประกวดทุเรียน
ทุกครัง้หมอนทองติดรายการชนะเลิศทุกครัง้ ทุเรียนจากสวนฝั่ งธนบุรีเดินทางสู่ตะวันออก
ชัยภูมิท่ีทําให้ทุเรียนเข้าสู่ฮ่องกง ไต้หวัน โดยบริษัทไทฮง เฮียไต๋และ ฉ.เส่ง อ.ประพัฒพงศ์ 
โกเต็งกวง ลุงดําน้ําหยด คุณ สมจินต์ ปาละกูล คุณนิวัตน์ พ้นชัว่ 

บทบาททางวิชาการของศูนย์วิจัยพืชสวนพล้ิว รวมทัง้การเข้ามาของเทคโนโลยีระบบน้ํา
อิสราเอลในยุคนัน้คือตํานานของจุดเริ่มการพัฒนาปูฐานการผลิตและการตลาดทุเรียนและ
มังคุดสู่ฮ่องกงและต่อเน่ืองมาจนเกิดกระแสความชื่นชอบทุเรียนไทย ในหมู่คนจีนสืบเน่ือง
มาถึงทุกวันน้ี 



ทุเรียนเกิดข้ึนตัง้อยู่ ถดถอยและเติบโตใหม่ จนมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะ
ทุเรียนสามารถทํารายได้มากกว่าแสนล้าน/ปี เป็นผลไม้ดาวเด่นของไทย ณ 
ขณะนี้ ทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่ส่งออกสวนกระแสโควิด –19 สู่ประเทศจีน
ได้ในราคาดีอย่างคาดไมถึ่ง แสดงถึงห่วงโซ่ทุเรียนไทยได้อย่างดี โดยเฉพาะ
บทบาทของ จ.จันทบุรีและ สวพ. 6 กรมวิชาการเกษตรที่สารมารถจัดการไม่ให้
ทุเรียนอ่อนหลุดออกไป

ผลไม้สําคัญอีกหลายชนิดทัง้ส่งออกและบริโภคในประเทศ เช่น ลําไย 
มะม่วง มะพร้าวนํ้าหอม ส้มโอ มังคุด น้อยหน่า ลองกอง สะละ มะละกอ มะยง
ชิด องุ่น ขนุน ล้ินจ่ี ฯลฯ 



ไม้ผลพืชอายุยืนต่างจากผัก

- เป็นพืชท่ีเลือกปัจจัยแวดล้อม (เช่น ชุดดิน ภูมิอากาศ) พันธุ์ การจัดการท่ี
ละเอียดลงตัวตลอดห่วงโซ่ มัว่ไม่ได้

- ผลไม้ผัก ไม่ใช่อาหารหลักแต่คือความสุข พฤกษเคมีของร่างกายมนุษย์ 

- การกินผักผลไม้ไม่ใช่เพ่ือความอ่ิมแต่คือความสุข ความอร่อยจึงต้องเน้น
คุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย ไม่ใชป่ริมาณ

- การจัดการสมดุล ซัพพลายให้ไม่เกินดีมานด์ในแต่ละช่วง คือหัวใจ 

- ตลาดกลางสามารถสร้างกลไกเชิงระบบท่ีจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมของ
ผู้ผลิตและผู้ขาย ไปจนถึงการประมูล สู่สมดุลราคา

- ญ่ีปุ่น ไต้หวัน ใช้กลไกสหกรณ์ทําหน้าท่ีน้ีได้อย่างดี 

- วัฒนธรรมไทย ๆ กลไกสหกรณ์ปัจจุบันประสบความสําเร็จได้ยาก



โครงสร้างภาคเกษตรท่ีกําลังเปล่ียนแปลง

ต้นทุนปัจจัยการผลิต แรงงานคุณภาพ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
ความชราของผู้ผลิต แรงงานที่ขาดทัง้ปริมาณ/คุณภาพ วัฒนธรรม
เกษตรกร ภูมิอกาศ /ทรัพยากร/ส่ิงแวดล้อมที่แปรปรวน ความเข้มแสง 
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ทําห้การผลิตผักผลไม้เมืองร้อนของไทยมี
ศัตรูรบกวนมากข้ึน ผลผลิตตํ่าลง การเพ่ิมข้ึนของคู่แข่ง  เง่ือนไขการค้า
ใหม่ ๆ ทีเ่กิดข้ึน การเมืองที่กลายเป็นธุรกิจกัดกร่อนภาคเกษตรนับวัน
รุนแรงข้ึน



ข้อคิดเรื่องอนาคตเกษตรกร เมื่อฮวงจุ้ยเกษตรโลก 
เกษตรไทยเปล่ียน

- รายเล็กปรับตัวได้ง่าย ถ้ามีกลไกส่งเสริม ไม่ใช่สงเคราะห์
- ปรับวิธีคิด เกษตรคืออุตสาหกรรมไม่ใช่เกษตรกรรม มาเลเซียเกษตรคือ Agro-Base
Industry ออสเตรเลีย เกษตรคือ Primary Industry ไทยมี Success Case รายย่อย
มากมาย ทําอย่างไรในจะการขยายเชิงระบบ
- งานส่งเสริมควรทําเชิงระบบ ไม่ใช่เพียงอบรมและอบรม หรือสงเคราะห์ท่ีมองเกษตรกร
คือผู้ยากไร้
- การเมืองท่ีเป็นเรื่องธุรกิจ ทําอย่างไรให้เกิดการเมืองคุณธรรม
- งานวิจัยเกษตรผู้ใช้งานวิจัยเกษตรกรควรมีส่วนร่วมและเข้าใจการนําผลงานวิจัยไปใช้ได้
- การเชื่อมโยงข้อมูลบนฐานท่ีเป็นระบบเดียวกัน
- สมาร์ทฟาร์มเทค ฯ ต้องมีระบบบริการเชื่อมโยง สหวิชา มีระบบบริการหลังบ้านท่ี
ครบถ้วน
- Service Science In Agriculture น่าจะมีการพัฒนาอย่างจริงจัง



- ระบบการศึกษาวิธีการเรียน การสอน ต้อง
เปล่ียนสู่ Work @ Study @ Entrepreneur

เป้าแผนพัฒนาฉบับที่ 13 จะให้รายได้ครัวเรือนเกษตรมี
รายได้ 537,000 บาทเมื่อส้ินปี พ.ศ. 2570 เพ่ิมตลาด
กลาง 12 แห่ง เพ่ิมสหกรณ์ชัน้ 1 วิสาหกิจชุมชนชัน้ดี 

ผู้ประกอบการเกษตร 4,000 ราย



สัมฤทธ์ิผลจะเกิด ต้องปฏิรูปภาคเกษตรไทย 
ซึ่งน่าจะสายเกินไปแล้ว

ชาวสวนควรเน้นพ่ึงตนเอง ชาวไทยร่วมกัน 
รณรงค์บริโภคผักผลไม้ไทย ปลูกโดยคนไทย 

บนแผ่นดินไทย



ขอบคุณ สวัสดี


