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ส่องเกษตร : โครงการน ้ากบัอนาคตเกษตรไทย 

 
 

จนัทร-์องัคาร 18-19 ก.ย.น้ี ครม.ของนายกฯประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดไ้ปประชุมสญัจรอกีครัง้ หนน้ี
ภาคกลางทีจ่.สุพรรณบุรแีละจ.พระนครศรอียธุยา หลงัจากเดอืนก่อนไปทีจ่.นครราชสมีา ภาคอสีาน 

การประชุมครม.สญัจรครัง้น้ี พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประกาศว่า จะเสนอ
ขออนุมตัิ“เมกะโปรเจกท์น ้า” ส าคญัคอื โครงการขุดคลองระบายน ้าหลากบางบาล-บางไทร 22.4 กม. 
มูลค่า 17,600 ลา้นบาท เพื่อแกป้ญัหาน ้าท่วมทุกปีจากน ้าเหนือหลาก ซึ่งผลประโยชน์โครงการ นอกจาก
ชว่ยบรรเทาอุทกภยัพืน้ทีลุ่่มน ้าเจา้พระยาตอนล่างได ้4 แสน ถงึ 8 แสนไร่ ป้องกนัพืน้ทีส่ าคญัทัง้ตวัเมอืง
และนิคมอุตสาหกรรมแลว้ ยงัเพิม่ศกัยภาพแหล่งน ้าชลประทานส าหรบัพืน้ที่เกษตรไดเ้กอืบ 2.3 แสนไร ่
ในอยุธยา 6 อ าเภอตัง้แต่ อ.เมอืง,บางบาล,บางไทร,บางปะอนิ,ผกัไห่,เสนา รวมไปถึงอ.ป่าโมก ของจ.
อา่งทองดว้ย 

ไมเ่พยีงโครงการขดุคลองบางบาล-บางไทร ทางฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยาน้ีเท่านัน้ ยงัมขีา่ว
จากรมว.คมนาคม-อาคม เตมิพทิยาไพสฐิว่า กระทรวงคมนาคมกบักระทรวงเกษตรฯไดร้่วมกนับูรณาการ
ทีจ่ะก่อสรา้งถนนวงแหวนรอบที ่3 ควบคู่ไปกบัโครงการคลองผนัน ้า ดา้นฝ ัง่ตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยา 
เพื่อป้องกนัและบรรเทาน ้าท่วมจากน ้าหลากที่ระบายจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาผ่านอยุธยาลงอ่าวไทย
ระยะทาง 100 กม. โดยใชง้บฯลงทุนทัง้สิน้สูงถงึ 2 แสนลา้นบาท เป็นงบฯขุดคลองผนัน ้ากว่า 1 แสนลา้น 
กบังบฯอกีราว 8.5 หมื่นลา้นบาท ทีใ่ชส้รา้งในสว่นถนนวงแหวนรอบที ่3 

ระหว่างที่ผมเขยีนต้นฉบบัอยู่น้ี ยงัไม่ทราบผลประชุมครม.ออกมาอย่างไร แต่นับว่า ไดเ้หน็ภาพ
การเริม่ขบัเคลื่อนส่วนหน่ึงของเมกะโปรเจกท์น ้า ซึ่งถอืเป็นเป้าหมายส าคญัของรฐับาลชุดน้ีในการเร่งรดั
แผนบรหิารจดัการน ้าทีพ่ดูกนัมาหลายปี ฉะนัน้กต็อ้งคอยตดิตามดูกนัอยา่งใกลช้ดิต่อไป เพราะเรื่องน้ีถอื
เป็นการแกไ้ขปญัหาส าคญัของชาต ิขณะทีเ่มด็เงนิทีใ่ชใ้นโครงการใหญ่ๆแบบน้ี กม็กัมคีวามระแวงในเรื่อง
“การหาผลประโยชน์มชิอบ”ใหต้อ้งคอยจบัตาตรวจสอบกนัอยา่งถีถ่ว้นดว้ย 

อีกเรื่องหน่ึงที่ขอเก็บตกมาเขยีนถึงสกัหน่อยคือ งานสมัมนา “ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน
พลงังานและน ้าในประเทศไทย” จดัโดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและ TDRI-สถาบนัวจิยัเพื่อการ



พฒันาประเทศไทย 8 ก.ย.ที่ผ่านมา มผีูท้รงคุณวุฒหิลายท่านไดน้ าผลงานวจิยัวชิาการมาประเมนิภาพ
อนาคตไวน่้าสนใจ ขอยกมาสรุปทีเ่กีย่วกบัเรื่องน ้าและทีด่นิเพือ่การเกษตรดู 

ดร.อุชุก ดว้งบุตรศร ีอาจารยจ์ากคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ฉายภาพช่วง 10 
ปีทีผ่า่นมาว่า ภาคเกษตรใชท้ีด่นิเพิม่ขึน้ 6.10 ลา้นไร่ แต่นาขา้วลดลง 5.28 ลา้นไร่ ส่วนทีเ่พิม่มากคอืไม้
ยนืตน้เพิม่ 10.40 ลา้นไรแ่ละพชืไรเ่พิม่ขึน้ 2.54 ลา้นไร ่ขณะทีป่า่ไมล้ดลงมากถงึ 7.32 ลา้นไร่ ทีด่นิรกรา้ง
ก็ลดลง 1.96 ล้านไร่...ทัง้ประเมินภาพอนาคตเกษตรไทยและการใช้ที่ดินว่า การใช้ที่ดินและน ้าด้าน
ท่องเทีย่วกบัอุตสาหกรรมจะยิง่เพิม่ขึน้ ขณะทีพ่ืน้ทีก่ารเกษตรจะลดลงจาก 138 ลา้นไร่ ในปี 2557 เหลอื 
122-132 ลา้นไร่ ใน 18 ปีขา้งหน้า(ค.ศ.2035)หรอืลดลงตัง้แต่ 4.35% ถงึ 11.59% นับไดว้่าที่ดนิเกษตร
ลดลงอยา่งรวดเรว็หลงัยกเลกิโครงการจ าน าสนิคา้เกษตรและประกนัรายไดเ้กษตรกร แต่ปจัจยัหกัเหยงัจะ
เกดิจากนโยบายการเกษตรในอนาคต,เทคโนโลยสีมยัใหม่,ภาวะการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลก (climate 
change) รวมถงึพ.ร.บ.ภาษทีีด่นิและพ.ร.บ.การเชา่ทีด่นิเกษตร 

“ภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างจะเป็นตวักระตุ้นการใชป้ระโยชน์ที่ดนิมากขึน้ โดยในไทยคนรวยถือ
ครองที่ดนิรอ้ยละ 80 เกษตรกรไรท้ี่ดนิท ากนิเพิม่ขึน้ ภาครฐัจะหาทีด่นิท ากนิให้เกษตรกรยากขึน้ ปญัหา
จะวนมาถงึพืน้ทีป่า่ทีล่ดลง” 

ส่วน ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร นักวชิาการเกียรตคิุณ TDRI ชี้ว่า ความต้องการน ้าทุกภาคส่วนใน
อนาคตจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าเพื่ออุปโภคบริโภคหรือภาคธุรกิจต่างๆ การจดัการในอนาคตขึ้นกับ
โครงการใหญ่ของภาครฐัจะเกิดขึ้นตามแผนหรอืไม่ ทัง้ระบุทมีวจิยัเสนอว่า เพื่อให้เกิดการจดัการน ้าที่
เหมาะสม ควรเดนิหน้าจดัเกบ็คา่บ ารุงรกัษาคลองชลประทาน,ศกึษาการจดัเกบ็คา่น ้า,แกไ้ขกฎหมายทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการคิดค่าน ้าดบิจากการประปาฯ และควรจดัเก็บภาษีมลพษิในน ้าและภาษีน าเขา้สารเคมี
การเกษตร เพือ่แกไ้ขปญัหาคุณภาพน ้า ทัง้ยนืยนัวา่ ควรเกบ็คา่น ้าภาคการเกษตร เพื่อใหเ้กดิการใชอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถก าหนดอตัราต ่าได ้แต่เรื่องน้ีนกัการเมอืงต่อตา้นมาตลอด... 

ฟงันกัวชิาการว่าแลว้ ผมกห็วงัว่า รฐับาลจะเร่งจดัการโครงการต่างๆใหส้ าเรจ็ลุล่วงตามแผนใหไ้ด้
ดว้ยด ีเพือ่รบัมอืกบัภาพอนาคต มเิชน่นัน้ลกูหลานเกษตรกรไทยล าบากยากเขญ็อกีนานแน่ 

สาโรช บญุแสง 
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คอลมัน์หน้ามองฟ้า เท้าหยัง่ดิน : เกษตรบรูณาการ...อีสานตอนบน 

 
 

ช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มจงัหวดัขึ้น เน้นขบัเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 
ทอ้งถิ่นมรีายได้ สนับสนุนกนัภายในกลุ่ม กลายเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศให้เกิดความยัง่ยนื 
เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการ และตอบสนองการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน เปลีย่นผา่นสูย่คุไทยแลนด ์4.0 

กลุม่จงัหวดัอสีานตอนบน 1 อุดรธานี หนองบวัล าภู เลย หนองคาย บงึกาฬ ดูเหมอืนจะเป็นกลุ่มที่
ค่อนขา้งประสบความส าเรจ็มากที่สุด เพราะท างานแบบบูรณาการร่วมกนัระหว่างจงัหวดัมาตัง้แต่ก่อน
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีนดว้ยซ ้า 

จ.หนองบวัล าภู แหล่งปลูกขา้วเหนียวใหญ่ของอสีาน หล่อเลี้ยงคนแถบน้ี รวมถงึคนลาวบางส่วน 
ส่งเสรมิเพิม่มูลค่าแปรรูปขา้วเหนียว ขา้วหอมมะล ิขา้วไรซ์เบอรร์ี ่ดว้ยการผสมผสานภูมปิญัญาชาวบา้น
ตามกรรมวธิ ีแช่น ้า เพาะงอก น่ึง ตาก และกะเทาะเปลอืกจนได้ขา้วฮาง จนเกิดกลุ่มท าขา้วฮางถึง 23 
กลุ่ม เพิม่มูลค่าจากขา้ว กก.ละ 10 บาท กลายเป็น 60-80 บาท...ก าลงัผลติรวมเดอืนละ 10 ตนั สรา้งเงนิ
หมุนเวยีนในกลุม่จงัหวดัเดอืนละ 600,000-800,000 บาท 

จ.หนองคาย มรีายไดห้มุนเวยีนในกลุ่มจงัหวดัปีละนับรอ้ยลา้นบาทจากการเลีย้งปลานิล แต่ก็ตอ้ง
ประสบปญัหาถูกกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง ผูเ้ลีย้งจงึรวมตวักนัเป็นกลุม่ผูเ้ลีย้งปลาในกระชงับา้นกองนาง 
อ.ท่าบ่อ ลงขนัเปิดแผงปลาเอง 20 แผง ใน 4 อ าเภอ และเกดิการต่อยอดเป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้น
กองนาง แปรรปูปลานิลเป็นแหนม ปลาแดดเดยีว ผลติขายตามออเดอร ์ส่งทัง้ตลาดในจงัหวดัและประเทศ
ลาว 

จ.บงึกาฬ แหลง่ปลูกยางพาราใหญ่ทีสุ่ดในภาคอสีาน ยามยางราคาตกต ่า เกดิการรวมตวัเป็นกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนยางพาราเหล่าทอง อ.โซ่พสิยั รบัซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง มาผลติหมอน ทีน่อน ขาย
ทัง้ในประเทศและส่งออกประเทศจนี เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่ม สรา้งเงนิหมุนเวยีนปีละไม่ต ่ากว่า 1 ลา้น
บาท 

 
 



ดา้นการตลาด จ.อุดรธานี เป็นเมอืงที่มศีกัยภาพดา้นการคา้ ลงทุนระบบสาธารณูปโภคครบครนั 
จงึเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ มตีลาดอุดรเมอืงทองในอ าเภอเมอืง เป็นตลาดหลกัขายผกั ผลไม ้สนิคา้เกษตร
แปรรปู ไมต่่างไปจากตลาดไท สว่น จ.เลย มจีุดผา่นแดนถาวรไทย-ลาวมากทีสุ่ดถงึ 4 แห่ง มเีสน้ทางจาก
ลาวเชื่อมต่อไปไดท้ัง้เวยีดนาม จนี จงึกลายเป็นจุดยุทธศาสตรด์า้นคมนาคม ขนส่งสนิคา้จากกลุ่มจังหวดั
ไปยงัลาวและประเทศอื่นต่อไป 

สะ–เล–เต 
 

รฐัทุ่ม 8.7 หม่ืนล้านอุ้มราคาข้าว ผูส่้งออกโวยบาทแขง็ท าขายพ่ายเวียดนาม 

 
รฐัอนุมตัิอุ้มข้าว 3 โครงการ 87,216 ล้านบาท ให้สินเชื่อชะลอขายข้าว 33,510 ล้านบาท และ

วงเงนิจ่ายขาด 53,706 ลา้นบาท เบด็เสรจ็ชาวนาปลูกขา้วหอมมะลแิละขา้วเหนียวไดต้นัละ 15,300 บาท 
ข้าวเจ้า 11,100 บาท ขณะที่ผู้ส่งออกหวัน่บาทแข็งโป้กท าข้าวไทยแพง ชี้ประมูลขายครัง้ ผ่านมาแพ้
เวยีดนามยบัเยนิ 

นายณฐัพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมว.พาณิชยเ์ปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) อยา่ง
เป็นทางการนอกสถานที่ จ.พระนครศรอียุธยาอนุมตัมิาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรและรกัษาเสถยีรภาพ
ราคาขา้วปีการผลติ 2560/2561 ดา้นการตลาดวงเงนิรวม 87,216 ลา้นบาท แยกเป็นวงเงนิสนิเชื่อ 33,510 
ลา้นบาท และวงเงนิจ่ายขาด 53,706 ลา้นบาท โดยใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) ด าเนินการทัง้ 2 โครงการวงเงนิ 86,276 ลา้นบาทไปก่อนแลว้มาขอรบัการจดัสรรงบประมาณตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ส่วนโครงการของกระทรวงพาณิชย์ 1 โครงการ 940 ลา้นบาท ใหเ้บกิ
จากงบกลางรายการเงนิส ารองเพือ่กรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็นปี 2561 

ส าหรบัรายละเอียดโครงการ คือ โครงการที่ ธ.ก.ส.ด าเนินการ 2 โครงการ โครงการแรกคือ 
โครงการสนิเชื่อเพื่อรวบรวมขา้วและสรา้งมูลค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกรวงเงนิสนิเชื่ อ 12,500 ลา้นบาท 
วงเงนิจ่ายขาด 406 ล้านบาท จะสนับสนุนสนิเชื่อแก่สถาบนัเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
วสิาหกจิชุมชน และศูนยข์า้วชุมชน เพื่อรวบรวมขา้วเปลอืกส าหรบัจ าหน่ายหรอืแปรรูปจ านวน 2.5 ลา้น
ตนั โดยให้สถาบนัเกษตรกรรบัภาระดอกเบี้ย 1%ต่อปี และรฐับาลรบัภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อปี 
ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่วนัที ่1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 

อีกโครงการที่ ธ.ก.ส.ด าเนินการคือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการ
ช่วยเหลอืค่าเกบ็เกี่ยวและปรบัปรุงคุณภาพขา้วใหแ้ก่เกษตรกรรายยอ่ยผูป้ลูกขา้วนาปีวงเงนิรวม 73,369 
ล้านบาท แยกเป็นวงเงนิหมุนเวียนสินเชื่อ 21,010 ล้านบาท และวงเงนิจ่ายขาด 52,359 ล้านบาท ซึ่ง



โครงการในส่วนของสินเชื่อชะลอการขายข้าว เปลือกนาปีนัน้จะให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพื่อชะลอการจ าหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้า และ
ขา้วเปลอืกปทุมธานี มเีป้าหมายจ านวน 2 ลา้นตนั โดยขา้วเปลอืกหอมมะลแิละขา้วเปลอืกเหนียวจะไดร้บั
ตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท 
ความชื้นไม่เกนิ 15% พรอ้มทัง้ไดร้บัค่าฝากเก็บและรกัษาคุณภาพขา้วตนัละ 1,500 บาท โดยจ่ายพรอ้ม
การจา่ยสนิเชื่อก่อนตนัละ 1,000 บาท และภายหลงัเกษตรกรน าเงนิมาช าระหน้ีตนัละ 500 บาท ระยะเวลา
จดัท าสญัญาเงนิกูต้ ัง้แต่วนัที ่1 พ.ย.2560-28 ก.พ.2561 ยกเวน้ภาคใตถ้งึวนัที ่31 ก.ค.2561 

ขณะที่ในส่วนของการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรบัปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรนัน้ จะ
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรในอตัราไร่ละ 1,200 บาท ตามจ านวนพื้นที่ปลูกจริงแต่ไม่เกิน
ครวัเรอืนละ 10 ไร่ หรอืไม่เกนิ 12,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ย.2560-31 ก.ค.2561 
รวมการช่วยเหลอืทัง้หมดแลว้เกษตรกรจะไดร้บัเงนิดงัน้ี คอื ขา้วหอมมะลแิละขา้วเหนียวตนัละ 15,300 
บาท ข้าวเจ้าตันละ 11,100 บาท และข้าวปทุมธานี 1 ตันละ 12,000 บาท ส่วนโครงการที่กระทรวง
พาณิชยเ์ป็นผูร้บัผดิชอบอกี 1 โครงการคอื โครงการชดเชยดอกเบีย้ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วในการเกบ็ส
ต๊อก โดยรฐับาลจะชดเชยดอกเบี้ยใหผู้้ประกอบการค้าขา้วผ่านธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารของรฐัใน
อตัรา 3% ตามมลูคา่ขา้วเปลอืกทีเ่กบ็สต๊อกไว ้ตามระยะเวลาทีเ่กบ็สต๊อกไว ้60-180 วนั ในรูปขา้วเปลอืก
หรือข้าวสาร เพื่อดูดซับผลผลิตในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดจ านวนมาก มีเป้าหมายทัง้สิ้น 8 ล้านตัน 
งบประมาณจา่ยขาดจ านวน 940 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินการ 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 

ขณะที่นายเจรญิ เหล่าธรรมทศัน์ นายกสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย เปิดเผยว่า ปจัจุบนัสถานการณ์
ข้าวไทยขณะน้ีไม่มีสต๊อกของรฐับาลมากดดันเรื่องราคาแล้ว ประกอบกับเกษตรกรไม่เร่งผลิตข้าว
จนเกินไป ขณะที่บางประเทศผู้ผลติขา้วยงัได้รบัผลกระทบจากน ้าท่วม ได้แก่ อนิเดยี และบงักลาเทศ 
ดงันัน้ จงึเป็นโอกาสที่ไทยจะแขง่ขนัในตลาดขา้วไดม้ากขึน้ โดยหวงัว่าสถานการณ์ทัง้หมดจะผลกัดนัให้
ข้าวที่ก าลังจะออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีน้ีประเภท หอมมะลิราคาอยู่ที่ 11,000-12,000 บาทต่อตัน
ขา้วเปลอืก และขา้วขาวสงูกวา่ 8,000-9,000 บาท ต่อตนัขา้วเปลอืก 

อยา่งไรกต็าม การแขง็ค่าของเงนิบาทปจัจุบนัเฉลีย่มากถงึ 8% ในขณะทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) และรฐับาลยงัไม่มแีนวทางป้องกนัหรอืแก้ไขปญัหาน้ีน่าจะส่งผลต่อการส่งออก โดยเฉพาะสนิคา้
เกษตร ซึง่ในสว่นของขา้วมคีู่แขง่ส าคญัคอืเวยีดนาม ซึ่งปจัจุบนัเงนิด่องของเวยีดนามแขง็ค่าขึน้เพยีง 2% 
เทา่นัน้ ซึง่ต่างจากไทยอยูถ่งึ 6% ท าใหร้าคาขา้วของไทยสูงกว่าถงึตนัละ 24 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ส่งผล
ให้การตดัสินใจสัง่ซื้อข้าวลดลง โดยการประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาเวียดนามคว้าไป เกือบ
ทัง้หมด อยา่งไรกต็าม การส่งออกขา้วปจัจุบนัไม่ไดเ้ลวรา้ยมากนัก เพราะมคี าสัง่ซื้อขา้วน่ึงเขา้มาจ านวน
มาก แต่คาดวา่คงไมม่ากพอทีจ่ะกระตุน้ราคาขา้วชว่งปลายปีใหส้งูขึน้ได ้โดยผูส้ง่ออกยงัหวงัว่ารฐับาลและ 
ธปท.จะมมีาตรการจดัการกบัคา่เงนิบาททีแ่ขง็ค่า 

 
 
 
 



"บ๊ิกตู่" แจง ครม.ได้กล่ินทจุริตโชย สัง่ “ฉัตรชยั” สางโครงการ 9101 

 
 
แต่ยงัให้เงินเพิม่เฟส 2 อีก 2.2 พนัล้าน 

พ.อ.อธสิทิธิ ์ไชยนุวตัิ รองโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรฐัมนตร ี
(ครม.) อยา่งเป็นทางการนอกสถานที ่จ.พระนครศรอียธุยา อนุมตังิบกลางรายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรอืจ าเป็น ปี 2560 จ านวน 2,295 ลา้นบาท เพือ่ด าเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทา้พอ่ ภายใตร้่ม
พระบารมเีพือ่การฟ้ืนฟูอาชพีดา้นการเกษตรแก่เกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัปี 2560 แยกเป็นการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายส าหรบัปจัจยัการผลติใหเ้กษตรกรที่ไดร้บัความเสยีหายครวัเรอืนละ 5,000 บาท รวม 450,000 
ครวัเรอืน วงเงนิ 2,250 ลา้นบาท และอกี 45 ล้านบาทเป็นงบส าหรบัการประชุมชี้แจง จดัสมัมนารบัฟงั
ความคิดเห็น อบรม ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน การติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าประเมินผลและการ
ประชาสมัพนัธ์ โดยเกษตรกรที่จะได้ร ับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินพืน้ที ่43 จงัหวดั ซึ่งเกษตรกร 1 ครวัเรอืนสามารถเลอืกกจิกรรม
ตามโครงการเป็นการลดรายจา่ยเพิม่รายไดท้ีจ่ะด าเนินการไดเ้พยีงกจิกรรมเดยีวเท่านัน้ เช่น การปลูกพชื
อายสุัน้ การเลีย้งสตัว ์หรอืท าประมง เป็นตน้ มรีะยะเวลาด าเนินการตัง้แต่เดอืน ก.ย.2560-เม.ย.2561 

“อยา่งไรกต็าม พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรมีขีอ้สงัเกตว่า โครงการ 9101 ทัง้ที ่ครม.
อนุมตัมิาก่อนหน้าน้ีคอื โครงการ 9101 ตามรอยเทา้พ่อ ภายใต้ร่มพระบารม ีเพื่อการพฒันาการเกษตร
อยา่งยัง่ยนื งบประมาณ 22,895 ลา้นบาท สนบัสนุนชุมชนละ 2.5 ลา้นบาท และทีอ่นุมตัใิหมค่รัง้น้ีอาจจะมี
การด าเนินการทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ ไม่โปร่งใส เพราะไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนมา จงึไดก้ าชบัใหไ้ปดูแลในระดบัผู้
ปฏบิตัใิหเ้งนิลงไปถงึมอืเกษตรกรโดยตรง” 

พล.ท.สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ีกลา่ววา่ นายกรฐัมนตรไีดร้บัแจง้ขอ้
รอ้งเรยีนมาทัง้จากทีผ่า่นหน่วยงาน และโดยตรงถงึตนเองวา่ การอนุมตัโิครงการ 9101 จะมคีณะกรรมการ
ระดบัชุมชน ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และมคีนทีต่อ้งรวบรวมส่งส านักงบในเขตพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งส่วน
น้ีอาจจะมีการรวมกลุ่มกนั แล้วไปก าหนดว่าเงินควรจะไปอยู่ที่ใคร ส่วนไหน ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์จงึใหไ้ปหาแนวทางแกไ้ขปญัหาซึ่ง พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์แจง้ว่า 
รบัทราบเรื่องน้ีแล้ว และได้ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทุกพื้นที่ทัว่ประเทศที่มีโครงการ 9101 ว่ามี
โครงการที่ไหนบ้างที่ไม่โปร่งใส มกีารทุจรติในขัน้ตอนไหนอย่างไรบ้างโดยนายกรฐัมนตรไีด้เน้นย ้าว่า 
ทา้ยที่สุดต้องประเมนิผลสมัฤทธิว์่าเป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ครงการหรอืไม่ และถา้ไม่เป็นไปตามที่ตัง้ไว้
จะมแีนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 


