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น.ส.นฤมล พูลภกัดี ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำร ส่วนธุรกิจเงนิตรำต่ำงประเทศ ฝ่ำยตลำดกำรเงนิ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรอื ธปท. กล่ำวในงำนเสวนำหวัขอ้ “รบัมอืค่ำเงนิผนัผวนอยำ่งมัน่ใจดว้ย 
USD Futures” โดบยอมรบัว่ำ ค่ำเงนิบำทในปจัจุบนัมคีวำมผนัผวนเป็นอยำ่งมำก อยำ่งไรกด็ ีธปท. 
มองว่ำ ถึงแม้ค่ำเงนิบำทในประเทศอำจจะมองว่ำจะแข็งค่ำเพิม่ขึ้นแต่จริงๆ แล้ว ถ้ำเทียบกับใน
ประเทศอื่นกถ็อืวำ่แขง็คำ่ขึน้ไมม่ำกนกั 

“กำรแขง็ค่ำขึน้ของเงนิบำทถอืว่ำสอดคลอ้งกบัค่ำเงนิภูมภิำค เพรำะสำเหตุหลกัๆกค็อืมำจำก
กำรอ่อนค่ำของเงนิดอลลำร ์แต่จรงิๆแลว้ค่ำเงนิในทุกประเทศกล็ว้นแขง็ค่ำขึน้ เพรำะค่ำเงนิดอลลำร์
ออ่นลงเทำ่นัน้เอง” 

ส่วนเรื่องแนวโน้มเศรษฐกจิไทย ทำงธปท.คำดว่ำในปีน้ีเศรษฐกจิของประเทศไทยในปีน้ีจะ
ขยำยตวัแขง็แกร่งขึน้ โดยจำกประมำณกำรล่ำสุดน้ี คำดว่ำเศรษฐกจิไทยจะขยำยตวัประมำณ 3.5% 
เพิม่ขึน้จำกปีที่แลว้ที่ขยำยตวัแค่ 3.2% ซึ่งปจัจยัหลกัๆ คอื กำรส่งออกสนิคำ้ และบรกิำร ในขณะที่
กำรใชจ้ำ่ยของภำคเอกชน ทัง้กำรบรโิภคและกำรลงทุน อำจจะฟ้ืนตวัอยำ่งชำ้ๆ คอ่ยเป็นคอ่ยไป 

นำยสมชำย หำญหริญั ปลดักระทรวงอุตสำหกรรม กล่ำวว่ำ นำยสมคดิ จำตุศรพีทิกัษ์ รอง
นำยกรฐัมนตร ีไดส้ ัง่กำรใหเ้ร่งหำแนวทำงเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดยอ่ม(เอสเอม็อ)ี
เขำ้ถงึเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ในระยะเร่งด่วน คอืกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (เฮดจิง้) 
ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแขง็คำ่ของเงนิบำท 

ส่วนผลกำรศกึษำของธปท.เรื่องอตัรำกำรอยูร่อดของเอสเอม็อ ีเมื่อปี 2558 ระบุว่ำ ธุรกจิเอส
เอม็อกีว่ำครึ่งจะสูญหำยภำยใน 5 ปี เพรำะกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนเทคโนโลย ีและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
โดยเอสเอ็มอขีนำดเล็กจะได้รบัผลกระทบมำกกว่ำขนำดกลำง และขนำดใหญ่ตำมล ำดบั แต่ล่ำสุด
พบวำ่เอสเอม็อกีไ็มไ่ดปิ้ดตวัมำกตำมผลกำรศกึษำ ขณะทีก่ำรจดัตัง้ธุรกจิใหมก่เ็กดิขึน้ตำมปกต ิดงันัน้
จะเหน็วำ่ภำครฐัใหค้วำมส ำคญักบัเอสเอม็อมีำกขึน้ 



คอลมัน์เกษตรบรูณาการ : ผูช้ายเจ้าน ้าตา 
 

ตำมติดกำรท ำงำนของกระทรวงเกษตรฯ มำอย่ำงต่อเน่ือง ต้องบอกว่ำ ณ วันน้ีมีกำร
เคลื่อนไหว ค่อนขำ้งมำก เมื่อกระแสกำรตดิตำมงำนของนำยกรฐัมนตร ีที่ชื่อ พลเอกประยุทธ ์จนัทร์
โอชำ อยำกเหน็ขำ้รำชกำรแกป้ญัหำภำคกำรเกษตรเป็นรปูธรรม ซึง่นัน่หมำยถงึ ในส่วนของกระทรวง
เกษตรฯตอ้งเรง่กำรสงัคำยนำงำนในสว่นของภำคกำรเกษตรใหเ้หน็กำรขบัเคลื่อนทีช่ดัเจนใหเ้หน็ผลที่
สำมำรถจบัตอ้งได ้

ณ วนัน้ีไดเ้ห็นกำรขบัเคลื่อนกำรท ำงำนของอธบิดีหลำยกรมกอง ที่มกีำรขยบัขยำย ซึ่งบำง
กรมก็ เดนิสำยเอำใจนำย แบบจดังำนลงพืน้ที่ อเีว้นท์ต่อเน่ืองหวงัสรำ้งภำพลกัษณ์ใหเ้หน็แจ่มแจ้ง 
ชดัเจน โดยงำนน้ี ท่ำนรฐัมนตร ีพลเอกฉตัรชยั สำรกิลัยะ ถงึกบัเรยีก ขำ้รำชกำรระดบั 9 ในพืน้ทีท่ ัว่
ประเทศ มำสัง่กำรยกใหญ่ โดยในพืน้ที ่สโมสร กองทพับก ยำ่นวภิำวด ีเป็นทีแ่จกแจงนโยบำยใหแ้จ่ม
แจง้ กวำ่เกอืบ 1,000 คนทีทุ่ม่เงนิกวำ่ลำ้นบำท โดยใหเ้น้นกำรแกป้ญัหำภำคกำรเกษตรใหเ้ขำ้ถงึรำก
หญำ้ เน้นนโยบำยกระดำษA4 ขบัเคลื่อนภำคกำรเกษตรแบบถงึแก่น  ซึง่งำนน้ี วำ่เรื่องทีท่ำ่นพดูไป ก็
น ้ำตำจะไหล ไม่ทรำบว่ำ ไหวหวัน่กบันโยบำยตวัเอง ที่ส ัง่ไปแล้วไม่คืบหน้ำ หรอืแค้นข้ำรำชกำร 
เพรำะเรื่องสัง่ไปแลว้ไรผ้ล จนทำ่นน้อยอกน้อยใจตำมประสำคนแก่ มำวนัน้ีเท่ำทีต่ดิตำมกนัใหถ้งึแก่น
ในโครงกำรประชำรฐัของภำครฐั และเอกชนรว่มกนัรวมถงึโครงกำรแปลงใหญ่ทีเ่กดิขึน้ 

ตอ้งบอกวำ่ ทุกเรื่องหำกเจำะลงลกึจรงิๆแทบไม่ใช่เรื่องใหม่เพรำะเอกชนทีเ่ขำท ำและเสนอมำ 
มนัเป็นเรื่องเดมิๆ ทีท่ ำกนัอยูแ่ลว้ เพยีงแต่วนัน้ีทำ่นเดนิไปขอผลงำนจำกภำคเอกชน ทีเ่คยท ำมำเป็น
ผลงำนตวัเอง กเ็ทำ่นัน้เอง โดยสปัดำหท์ีผ่ำ่นมำ ทมีกระจอกขำ่ว ไดม้โีอกำสเลำะไปศูนยฝึ์กอบรมของ
กระทรวงเกษตรหลำยที ่กพ็บขอ้มูลตรงกนัว่ำ ทุกอยำ่งไม่มอีะไรสดใหม่ แต่มนัเป็นของเก่ำทีห่ยบิมำ
สรำ้งภำพใหม่เพื่อใหเ้บกิจ่ำยเงนิงบประมำณไดเ้ท่ำนัน้เอง ไม่เชื่อ ลองถอดเสือ้ ถอดหวัโขน ลงไปด ู
แบบไมม่ใีครจงูไปลงพืน้ที ่แลว้จะไดเ้หน็แจม่แจง้ วำ่เกดิอะไรขึน้กบัภำคเกษตรไทย 

หำกเปิดใจกวำ้งจรงิๆ ยอมรบัณ วนัน้ี บอกไดเ้ลยว่ำ ภำคกำรเกษตรไทยน่ำจะเป็นช่วงหน่ึงที่
เขำ้สู่จุดที่ก ำลงัจะเกิดปญัหำบำนปลำย เพรำะสนิค้ำเกษตรหลำยตวั รำคำดิง่เหว เริม่ตัง้แต่ รำคำ
ยำงพำรำไทย แมก่ระเตือ้งขึน้ลง แต่ยงัคงเป็นสนิคำ้ทีร่ำคำยงัผนัผวน นัน้ยงัรวมถงึออ้ย มนัส ำปะหลงั 
ปำล์มน ้ำมนั และที่ก ำลงัอำจเป็นปญัหำใหญ่นัน้คอื ขำ้ว ซึ่งก ำลงัจะออกสู่ตลำดอกีไม่นำน และที่ยบิ
ยอ่ยรำยทำง อยำ่งมงัคุด และอกีมำกมำย แลว้จะมำบอกว่ำ GDP ภำคเกษตรไทยสูงขึน้บอกตรงว่ำ
เชื่อยำกจำกน้ีไป แมจ้ะสวมบทชำยเจ้ำน ้ำตำอย่ำงไร ก็น่ำจะเกิดควำมเห็นอกเหน็ใจจำกสงัคมยำก 
เพรำะผลงำนไมป่รำกฏ อยำ่มำอำ้งเหตุอำ้งผลอยำ่งอื่นอยำ่ลมืว่ำทุกต ำแหน่งของรฐัมนตร ีทุกท่ำนขนั
อำสำมำท ำงำน ไมม่ใีครบงัคบั หำกจรงิใจตอ้งรูจ้กัประเมนิศกัยภำพตวัเองเพือ่ชำติ 

ราชด าเนิน 
 
 
 



ย า้สารเคมีช่วยล้างบางหนอนหวัด า  
เกษตรฯแนะใช้วิธีผสมผสานก าจดัได้ส้ินซาก 

 
นำยธงชยั สุทธพิงศ์เกยีรติ ์ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรสำรเคมป้ีองกนัก ำจดัศตัรูพชื 

กรมสง่เสรมิกำรเกษตร เปิดเผยวำ่กำรใชส้ำรเคมกี ำจดัหนอนหวัด ำมะพรำ้วเป็นหน่ึงในวธิผีสมผสำนที่
มคีวำมจ ำเป็นต่อสถำนกำรณ์ในขณะน้ี เน่ืองจำกพืน้ทีร่ะบำดรวม 109,409 ไร่ ใน 29 จงัหวดั หำกไม่
ด ำเนินกำรก ำจดัใหส้ิน้ซำก จะท ำใหเ้หลอืแหล่งอำศยัและมโีอกำสทีห่นอนหวัด ำจะกลบัมำแพร่ระบำด
ขยำยพืน้ที ่สรำ้งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกวำ้ง ซึ่งสำรเคมจีะช่วยตดัวงจรหนอนหวัด ำโดยเฉพำะ
ระยะตวัหนอนไดอ้ยำ่งรวดเรว็ สำมำรถลดจ ำนวนประชำกรหนอนหวัด ำไดไ้ม่ต ่ำกว่ำ 90% ถำ้เป็นกำร
พน่สำรเคมทีำงใบ หนอนหวัด ำจะเริม่ตำยภำยใน 3 วนั สว่นกำรฉีดสำรเคมเีขำ้ตน้จะเหน็ผลภำยใน 7-
10 วนั ขึน้อยูก่บัระยะควำมสูงของตน้ ทีส่ ำคญัสำรทีฉ่ีดเขำ้ตน้จะสำมำรถควบคุมศตัรูมะพรำ้วไดน้ำน
ถงึ 90 วนั 

นอกจำกน้ี สำรเคมทีีแ่นะน ำใหใ้ชใ้นโครงกำรป้องกนัก ำจดัศตัรูมะพรำ้ว (หนอนหวัด ำ) ดว้ยวธิี
ผสมผสำนแบบครอบคลุมพื้นที่โดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงยัง่ยนื เป็นสำรเคมีที่กรมวิชำกำรเกษตร
ศึกษำวิจยัและมีผลทดลองอย่ำงชดัเจนแล้วว่ำเป็นสำรเคมีที่สำมำรถก ำจดัหนอนหวัด ำได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพสงูสุด อกีทัง้ไมเ่ป็นอนัตรำยต่อผลผลติทัง้น ้ำและเน้ือมะพรำ้ว รวมถงึคนและสิง่แวดลอ้ม 

“ก่อนที่จะมำถึงมำตรกำรใชส้ำรเคมทีำงกรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดด้ ำเนินมำตรกำรสร้ำงกำร
รบัรูแ้ละกำรมสี่วนร่วมของเกษตรกร โดยเฉพำะใหใ้ชว้ธิกีลคอืกำรตดัทำงใบทีถู่กหนอนหวัด ำท ำลำย
มำเผำ เป็นวธิทีีง่ำ่ยและเกษตรกรท ำไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถท ำลำยแหล่งอำศยัของหนอนหวัด ำไดถ้งึ 
70% จำกนัน้ใชแ้ตนเบยีนบรำคอนศตัรธูรรมชำตขิองหนอนหวัด ำเขำ้ช่วยอกีทำงหน่ึง โดยปล่อยอตัรำ 
200 ตัวต่อไร่ทุกๆ 15 วัน ขณะน้ีมีกำรปล่อยแตนเบียนบรำคอนไปแล้วมำกกว่ำ 30 ล้ำนตัว 
ครอบคลุมพืน้ที่ระบำด จำกนัน้จะถงึขัน้ตอนกำรใชส้ำรเคมเีพื่อตดัวงจรหนอนหวัด ำ ทัง้น้ี หลงักำรใช้
สำรเคมีจะยงัหลงเหลือหนอนหวัด ำ ระยะตวัแก่ (ผเีสื้อ) ไข่ ดกัแด้อีกประมำณ 10% ก็จะใช้แตน
เบยีนบรำคอนเขำ้ควบคุมต่อเน่ืองไปอกีอยำ่งน้อย 6 เดอืน กจ็ะเขำ้สู่สมดุลทำงธรรมชำต ิแต่ทำ้ยทีสุ่ด
แลว้แมโ้ครงกำรจะสิน้สุดลงเกษตรกรกค็วรหมัน่ส ำรวจสวนมะพรำ้ว หำกพบหนอนหวัด ำกใ็หต้ดัทำง
ใบเผำท ำลำย และเลี้ยงแตนเบยีนบรำคอนปล่อยในสวนอย่ำงต่อเน่ือง โดยไปศึกษำเรยีนรูว้ธิเีลี้ยง
ขยำยแตนเบยีนไดจ้ำกศูนยจ์ดักำรศตัรพูชืชุมชนใกลบ้ำ้น จะสำมำรถป้องกนัก ำจดัหนอนหวัด ำใหห้มด
ไปจำกประเทศไทยไดอ้ยำ่งยัง่ยนื” นำยธงชยักลำ่ว 
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ลบค าปรามาสรมต.นมชง : เปิดใจเจ้ากระทรวงเกษตรทุ่มสดุตวัสร้างผลงาน 

เมื่อมกีระแสข่ำวปรบั ครม.ครัง้ใด มกัมชีื่อติดโผอยู่ล ำดบัต้นๆที่จะถูกปรบัออก ครำวน้ีก็เช่น
เดยีวกนั มชีื่อจะหลุดจำกเกำ้อี ้รมต.ไปอยูก่ระทรวงเกรดบ ีหรอืหลุดวงโคจรอ ำนำจไปเลย บุคคลคนน้ี
มฉีำยำ “บิก๊นมชง” พล.อ.ฉตัรชยั สำรกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ คงปฏเิสธไม่ไดเ้ป็นผูท้ีเ่รยีกได้
วำ่ถูกฝำ่ยกำรเมอืงตำมวพิำกษ์วจิำรณ์กำรบรหิำรงำนในทำงตดิลบมำตลอด 

เกอืบ 2 ปีทีบ่รหิำรงำน จำกวนันัน้ถงึวนัน้ี พล.อ.ฉัตรชยั ไดว้ำงยุทธศำสตร์ปฏริูปกำรเกษตร
ของประเทศไปถงึไหนและอย่ำงไร โดยไดเ้ปิดใจไวก้บั ทมีข่ำวกำรเมอืง ว่ำ กำรท ำงำนสิง่ส ำคญัจะ
ต้องมแีผนงำนนโยบำยระยะสัน้ ระยะกลำงและระยะยำว โดยเฉพำะภำยใต้รฐับำล พล.อ.ประยุทธ ์
จนัทร์โอชำ ปญัหำเฉพำะหน้ำบริหำรแก้ไขรำคำพชืผลเกษตรตกต ่ำก็ต้องท ำ กำรวำงฐำนรำกแก้
ปญัหำระยะกลำงและระยะยำวกต็อ้งเดนิหน้ำ 

ตรงน้ีมนัเป็นจุดเด่น มีควำมแตกต่ำงโดยสิ้นเชิงกบัรฐับำลที่ผ่ำนๆมำ เห็นใจนักกำรเมือง
เหมอืนกนั เมื่อกำ้วขึน้เป็นรฐัมนตรแีลว้ไม่รูจ้ะหลุดจำกต ำแหน่งเมื่อไหร่ บำงทแีค่ 6 เดอืนหรอื 1 ปีก็
ถูกปรบัออกจำกต ำแหน่ง ส่วนใหญ่จงึแก้ปญัหำเฉพำะหน้ำ เช่น โครงกำรรบัจ ำน ำขำ้ว มกัใช้วธิกีำร
อุดหนุนชำวนำ แต่รฐับำลน้ีท ำเท่ำทีจ่ ำเป็น และนำยกฯยนืยนัชดัเจนใหว้ำงยุทธศำสตร์ประเทศ 20 ปี 
หมำยควำมว่ำ ทุกกระทรวงจะต้องมแีผนยุทธศำสตร์ 20 ปี ล้อกบัยุทธศำสตร์ประเทศ โดยเรำได้
ปฏริูปเกษตร เริม่ตัง้แต่ปรบัเปลี่ยนวธิกีำรเกษตรใหเ้หมำะสมกบัพืน้ที่ เป็นที่มำของกำรจดัท ำอะกรี
แม็ป ซึ่งเป็นแผนที่เกษตรเพื่อบริหำรจดักำรเชิงรุก ใช้เป็นเครื่องมือบริหำรจดักำรเกษตรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ครอบคลุมทุกพืน้ที่ ค ำนึงถงึสมดุลของทรพัยำกรกำรผลติ ควำมตอ้งกำรของตลำด ท ำ
ใหส้ำมำรถบรหิำรจดักำรสนิคำ้เกษตรสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปจัจุบนัและคำดกำรณ์ในอนำคตได้
ดว้ย พรอ้มจดัท ำโซนน่ิงกำรเกษตร ไมใ่ชเ่หมอืนทีผ่ำ่นมำ ซึ่งไม่เคยมกีำรวำงแผน พชืผลอะไรรำคำดี
ก็ท ำกนัใหญ่ ไม่ใช่เป็นควำมผดิของเกษตรกร แต่ในเชงินโยบำยของรฐัไม่มใีครไปแนะน ำท ำให้ผล
ผลติออกมำรำคำตกต ่ำ 

สิง่ทีพ่ดูมนัไมไ่ดเ้กดิขึน้ในวนัน้ีหรอืพรุ่งน้ี เป็นแผนระยะยำว ตัง้แต่ผมเขำ้มำปีแรก ไดก้ ำหนด
ใหเ้ป็นปีแห่งกำรลดตน้ทุนและเพิม่ปรมิำณกำรผลติ ปีต่อมำก ำหนดเป็นปีแห่งกำรยกระดบัมำตรฐำน 
และจดัท ำอะกรแีมป็ 

ในปี 59 เริม่ลงมอืเปิดใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มใหเ้ขำ้สู่ระบบแปลงใหญ่ เพื่อลดทุน มกีำรร่วมกนั
ผลติ เพิม่ประสทิธภิำพโดยใชเ้ทคโนโลยเีขำ้มำ ปรำกฏว่ำมแีปลงใหญ่ที่ประสบผลส ำเรจ็ 480 แปลง 
เกษตรกรมรีำยไดเ้พิม่ขึน้รวม 4 พนักวำ่ลำ้นบำท 

อกีอนัหน่ึงทีส่ ำคญัมำก ทีผ่ำ่นมำขำ้รำชกำรมกัถูกสัง่ใหท้ ำในสิง่ทีน่ักกำรเมอืงตอ้งกำร ผมเขำ้
มำปรบัเปลี่ยนใหม่หมด เช่น จดัตัง้ศูนยก์ำรเรยีนรู้เกษตรกรระดบัอ ำเภอ มเีกษตรกรเป็นเจำ้ของ รฐั
ใหก้ำรสนับสนุน ใหเ้ป็นองค์กรควำมรู ้ศูนยน้ี์เป็นเสำหลกัใหเ้กษตรกรในพืน้ที่มคีวำมเขม้แขง็ ในปีน้ี



ศูนยด์งักลำ่วกระจำยไปทุกต ำบล ศูนยน้ี์จะเป็นตวัแกป้ญัหำเกอืบทุกเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นปรมิำณกำรท ำ
สนิคำ้เกษตรทีเ่หมำะสม กำรท ำสนิคำ้เกษตรทีถู่กตอ้ง กำรลดตน้ทุน กำรรวมกลุ่มกนั น ำไปสู่กำรเป็น
เกษตรแปลงใหญ ่และสิง่ทีผ่ม ขำ้รำชกำรและเกษตรกรภำคภูมใิจมำก คอื ไดน้ ำศำสตรพ์ระรำชำมำสู่
เกษตรกรอย่ำงแทจ้รงิ ภายใต้ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อกำร
พฒันำกำรเกษตรอยำ่งยัง่ยนื ตำมรอยเทำ้พ่อคอืรชักำลที ่9 ภำยใตร้่มพระบำรมคีอืรชักำลที ่10 และ 
1 ตวัสุดทำ้ยหมำยถงึไดเ้ริม่ตน้โครงกำรน้ีเป็นปีแรกแหง่กำรครองรำชยร์ชักำลที ่10 

จุดเด่นของโครงกำรคอืกำรปฏริูปภำคกำรเกษตรใหเ้กดิผลส ำเรจ็ โดยเปิดใหชุ้มชนมสี่วนร่วม
ในกำรพฒันำและด ำเนินกำรโครงกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ระดบัเศรษฐกจิฐำนรำก ใช้ศูนย์กำรเรยีนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชน เป็นกลไก
ขบัเคลื่อนกำรพฒันำกำรเกษตรในพืน้ที่ ท ำใหชุ้มชนเขม้แขง็ พึง่พำตนเองได ้มกีำรคดิวเิครำะห์และ
น ำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

โครงกำรน้ีกรำบเรยีนนำยกฯ ท่ำนบอกให้เดนิหน้ำเร็วที่สุด เพรำะหวัใจของนำยกฯอยู่กบั
เกษตรกร ฉะนัน้ในวนัที ่27 ก.ค.น้ีจะคกิออฟ คำดวำ่เกษตรกรทีจ่ะไดร้บัผลประโยชนทัง้ประเทศ 7.74 
ลำ้นรำย โดยเรำดไีซน์ใหง้บประมำณไปถงึมอืเกษตรกรอยำ่งรวดเรว็ เพื่อสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหชุ้มชน
และกระตุน้เศรษฐกจิระดบัฐำนรำก 

ทมีข่ำวกำรเมอืง ถำมว่ำ นโยบำยที่เดนิหน้ำจะเห็นผลยงัต้องใช้เวลำ แต่ปญัหำเฉพำะหน้ำ
รำคำพชืผลเกษตรตกต ่ำถูกหยบิยกมำโจมตรีฐับำล จะมผีลกระทบต่อกำรกลบัมำเป็นนำยกรฐัมนตรี
รอบสองของ พล.อ.ประยทุธอ์ยำ่งไร และกระทบต่อกำรตัง้พรรคกำรเมอืงทีม่ำรองรบัอ ำนำจของ คสช.
อย่ำงไร พล.อ.ฉัตรชยั ไม่ยอมตอบค าถามน้ี แต่บอกว่ำ ผมลงไปพื้นที่ต่ำงๆพบเกษตรกรทีไร 
เกษตรกรลว้นดใีจ แต่ผมรูส้กึเสยีใจว่ำทีผ่ำ่นมำท ำไมปล่อยใหเ้กษตรกรยำกจนแบบน้ี เกษตรกรบอก
ว่ำไม่เคยมใีครท ำแบบน้ี และอยำกให้รฐับำลท ำแบบน้ีต่อไป ท ำใหผ้มรูส้กึมกี ำลงัใจว่ำต้องเดนิหน้ำ
ปฏริปูกำรเกษตรต่อ เพือ่ท ำใหเ้กษตรกรมคีวำมสุข ถำ้เรำเชื่อมัน่ว่ำเดนิมำถูกทำงทีม่ำจำกควำมตัง้ใจ 
เรำตอ้งอดทน และเดนิหน้ำเพือ่ใหเ้กษตรกรไดพ้บกบัสิง่ทีด่ ี

ฝำ่ยกำรเมอืงเดนิหน้ำเรยีกรอ้งขอใหน้ำยกฯปลด รมว.เกษตรฯ เพรำะไม่สำมำรถแกไ้ขปญัหำ
รำคำยำงตกต ่ำได ้พล.อ.ฉตัรชยั บอกว่ำ นักกำรเมอืงตอ้งรกัษำเสถยีรภำพควำมเป็นผูน้ ำกลุ่ม อยำก
จะถำมกลบัไปบ้ำงว่ำสมยัก่อนรำคำยำงพำรำเป็นอย่ำงไร ขอย ้ำว่ำที่ผ่ำนมำเวลำที่ผมลงไปสมัผสั
เกษตรกร เขำเริม่มคีวำมสุขและมกีำรเปลี่ยนแปลงไปเยอะตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดเอำไว ้ทัง้หมด
เป็นกำรปฏริปูกำรเกษตร แต่กำรเมอืงจะคดิอยำ่งไรไม่รู ้ฉะนัน้ ตรำบใดทีน่ำยกฯใหผ้มท ำหน้ำทีน้ี่อยู่
จะเดนิหน้ำต่อไป และทุกวนัน้ีนำยกฯคงเขำ้ใจ 

ทมีกำรเมอืง ถำมวำ่ ในฐำนะทีเ่ป็นเพื่อนกบันำยกฯ ถูกตัง้ขอ้สงัเกตว่ำท ำใหก้ำรปรบั ครม.แต่
ละครัง้กย็งัอยูใ่นต ำแหน่งรฐัมนตรตี่อ ขอ้เทจ็จรงิเป็นอยำ่งไร พล.อ.ฉตัรชยั บอกว่ำ ผมรูจ้กัท่ำนนำยก
ฯ ซึง่เป็นเพือ่นรว่มรุน่ ตท.12 เป็นเพือ่นกนัมำ 40 กว่ำปี ผมรูด้ ีท่ำนนำยกฯไม่ใช่แค่กบัผม แต่กบัทุก
คน 

 



เพือ่นคอืเพือ่น งานคอืงาน เวลาท างานไมม่เีพือ่น เพือ่นเอาไวเ้วลาพกัผอ่นเทา่นัน้ 
อยูก่บัทา่นมาตลอดผมรูด้ ีถา้ท าไมถู่ก ผมโดน ทา่นกว็า่แบบน้ี ไมต่อ้งเกรงใจดว้ย ผมกเ็ขา้ใจ 
นีค่อืบทบาทหน้าที ่คดิวา่นายกฯแยกได ้พวกเราทุกคนทีท่ างานกบัทา่น วนัน้ีเราแยกได ้
บางคนจะบอกวา่ผมเป็นเพือ่นสนิท ทา่นมเีพือ่นสนิทตัง้หลายคน ไมใ่ช่แคผ่มคนเดยีว 
 
รู้สกึอย่ำงไร หลงัจำกตัง้ใจบรหิำรงำนแก้ปญัหำเชงิโครงสร้ำงให้แก่เกษตรกร กลบัถูกฝ่ำย

กำรเมอืงวพิำกษ์วจิำรณ์ว่ำไรผ้ลงำน จะต้องถูกปรบัออกจำกต ำแหน่ง ผลส ำรวจโพลบำงส ำนักก็ระบุ
วำ่ใหป้รบั รมว.เกษตรฯออกจำกต ำแหน่ง พล.อ.ฉตัรชยั บอกว่ำ ไม่เคยสนใจเรื่องพวกน้ี ตรำบใดทีย่งั
ท ำหน้ำที่อยู่จะเดินหน้ำดูแลเกษตรกร เรำท้อไม่ได้ ถ้ำท้อเมื่อไหร่เกษตรกรจะแย่ ขอให้ไปถำม
เกษตรกรบำ้งตำมสดัส่วนตวัอย่ำงที่สุ่มสอบถำมในตวัเมอืง ดูว่ำผลส ำรวจจะออกมำอย่ำงไร เพรำะ
เป้ำหมำยแรกที่เรำเดนิหน้ำ มปีลำยทำงอยำกเหน็เกษตรกรมคีวำมภำคภูมใิจในอำชพี เป้ำหมำยที่
สอง อยำกเห็นเกษตรกรมรีำยได้เพยีงพอต่อกำรด ำรงชวีติตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เป้ำหมำยที่
สำม เกดิสงัคมอบอุน่ขึน้แก่เกษตรกร ยทุธศำสตรท์ีว่ำงเอำไวแ้ละทีล่งมอืท ำไปแลว้ สุดทำ้ยจะเดนิไปสู่
เป้ำหมำยดงักลำ่ว 

เป้ำหมำยจะบรรลุได้จะต้องท ำงำนเป็นทมี ที่ผ่ำนมำทมีเศรษฐกิจ โดยเฉพำะ รมว.เกษตรฯ 
และนำยสมคดิ จำตุศรพีทิกัษ์ รองนำยกรฐัมนตร ีในฐำนะหวัหน้ำทมีเศรษฐกจิ มภีำพสะทอ้นออกม
ำวำ่ไมคุ่ยกนั สัง่กำรไมไ่ด ้พล.อ.ฉตัรชยั บอกวำ่ นำยกฯไมไ่ดจ้ดัใหผ้มอยูใ่นกลุม่เศรษฐกจิ 

ทีผ่ำ่นมำท่ำนนำยกฯใหผ้มอยูก่บัท่ำนสมคดิ วนัน้ีท่ำนสมคดิงำนเยอะมำก นำยกฯจงึกระจำย
งำนให ้พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนำยกฯ ในฐำนะรองหวัหน้ำฝำ่ยเศรษฐกจิ รบัหน้ำทีดู่แลกระทรวง
เกษตรฯแทน 

ผมกบัทา่นสมคดิคุยกนัตามปกต ิเลกิประชุม ครม.กน็ัง่รบัประทานอาหารดว้ยกนั 
วนัหลงัจะเปิดใหส้ือ่มวลชนเขา้ไปถ่ายรปูในหอ้งอาหาร จะไดเ้ลกิพดูซะท ี
สิง่เหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตเิลย. 

ทีมการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


