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คอลัมน์รายงานพเิศษ : รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ภายใต้รัฐบาลยุคคสช. พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน (3) 
 

อีกประการหนึ่ง การแต่งตั้งผู้ว่าการ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ท่านได้เสนอ
แต่งตั้ง นายธีธัช สุขสะอาด เป็นผู้ว่าฯกยท. 
และแต่งตั้ง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข มาเป็น
ประธานกรรมการ กยท. ไม่ทราบว่าท่านได้
รู้จัก นายธีธัช และประวัติของนายคนนี้มาก

น้อยเพียงใด อดีตที่ นายธีธัช เคยเป็น ผอ.องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ได้สร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้าง มีความรู้
ความสามารถในเรื่องยางอย่างไร 

ตลอดระยะเวลาที่ นายธีธัช ด่ารงต่าแหน่งผู้ว่าฯกยท. เป็นช่วงที่ราคายางตกต่่าอย่างต่อเนื่อง เกษตรกร
ชาวสวนยางจึงรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ สมาคม สหพันธ์ชาวสวนยาง และออกมาเคล่ือนไหวให้มีการปลด นาย
ธีธัช รวมทั้งให้มีการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสในการบริหารงานหลายๆ เรื่อง จนต้องตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่หลังจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ พ้นต่าแหน่ง รมว.เกษตรฯ ไปแล้วไม่ทราบว่าผลการ
ตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไร 

พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้สร้างวีรกรรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากไป คือ ย้าย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่
ท่านแต่งตั้งด้วยมือของท่านเอง พ้นจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีเวลาท่างาน
เพียง 1 ปี คุณเลิศวิโรจน์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561 
ตลอดเวลา 2 ปี 3 เดือน 4 วัน (19 สิงหาคม 2558 - 23 พฤศจิกายน 2560) นับว่าเป็นช่วงตกต่่าที่สุด และมีการ
ใช้งบประมาณมากที่สุดของกระทรวงเกษตรฯ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ได้มีการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรที่จะก่อให้เกิดความย่ังยืนต่อไปในอนาคต 

3.เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เราก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนที่ 3 ในยุค คสช. 
คือ นายกฤษฎา บุญราช ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการจากปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับรัฐมนตรีช่วย อีก 2 ท่าน 
คือ นายลักษณ์ วจนานวัช อดีตผู้จัดการธ.ก.ส.และ นายวิวัฒน์ ศัลยก่าธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โชคดีที่ได้ คุณกฤษฎามาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ถึงแม้ผมจะไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว 
แต่ได้ติดตามผลงานของท่านมาโดยตลอด และในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผมได้มีโอกาสร่วมประชุมกับท่านหลายครั้ง 
ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ่ากัด ซึ่งมี พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน
ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านกฤษฎา บุญราช เป็นผู้ใหญ่ที่พูดน้อย มีหลักการ เป็นที่ยอมรับของ รมว.มหาดไทย 
และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย สามารถท่างานร่วมกับภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ การที่ท่านได้ปฏิบัติงานในภูมิภาคตั้งแต่ระดับอ่าเภอ จากนายอ่าเภอจนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
หลายจังหวัด จนมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านน่าจะมีความเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องในชนบท 
ซึ่งรวมถึงพี่น้องเกษตรกร อันเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ในชนบทได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในยุค คสช. ที่คนในภาค



การเกษตรไม่ได้รับโอกาสมากนักในการเข้าไปร่วมท่างานกับ คสช.ไม่ว่าจะในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้ง 11 
ด้าน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คุณกฤษฎา บุญราช จึงน่าจะเป็นบุคคลที่
เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาเป็นผู้ขับเคลื่อนการท่างานของกระทรวงเกษตรฯ 

ส่าหรับ คุณลักษณ์ วจนานวัช ซึ่งอดีตเคยเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร 
ท่านมีพื้นความรู้ทางด้านการเกษตร และเศรษฐศาสตร์การเกษตรเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในขณะที่ท่านด่ารง
ต่าแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่านได้น่าพาให้ ธ.ก.ส. ผ่านพ้นวิกฤติจาก
โครงการรับจ่าน่าข้าวในสมัยของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารการ
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรับจ่าน่า ซึ่งมีเกษตรกรจ่านวนมาก และใช้วงเงินมหาศาล แต่ ธ.ก.ส. ก็
สามารถด่าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่ ค วาม
ยากล่าบากในการประกอบอาชีพ และความต้องการของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะเงินทุนและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ 
ที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ประกอบกับบุคลิกภาพที่อ่อนน้อม และผ่านงาน
ใหญ่มามาก ท่านน่าจะเป็นกลไกอันส่าคัญที่สามารถจะท่างานร่วมกับปลัดกระทรวง อธิบดี ข้าราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนพ่ีน้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

ส่วน คุณวิวัฒน์ ศัลยก่าธร ผมไม่เคยรู้จัก แต่ในฐานะที่ผมเป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเคย
เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้รับทราบว่าท่านผู้นี้ มักดูถูกและสบประมาทพวกเราอยู่เสมอ และเมื่อ
คุณวิวัฒน์ ได้มาเป็น รมช.เกษตรฯ และมีที่ปรึกษาที่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าทุกคนเข้ามาร่วมท่างานหลายท่านซึ่งต่างก็
อ้างตัวเป็นปราชญ์ เป็นผู้รู้เรื่องการเกษตรที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมของตัวเอง 
รวมทั้งเครือข่ายและก่าลังผลักดันที่จะให้มีการใช้ศูนย์เหล่านี้ ขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ แทนที่จะ
ด่าเนินการผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนา หรือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จะเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interests) 

ผมเกรงว่า ด้วยวิธีการของท่าน อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และในระยะเวลาที่ผ่านมาเพียง 2 เดือน คุณวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนมาก
ที่สุด และที่ท่านพูดเร็วไปก็คือเรื่องการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ในฐานะที่ผมเป็นนักเกษตร อดีตข้าราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ และปัจจุบันผันตัวมาเป็นเกษตรกร ขอเอาใจช่วยท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ คนที่ 3 ในยุค คสช. ให้น่าพาพ่ีน้องเกษตรกรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป 

อนันต์ ดาโลดม 
นายกสมาคมพืชสวนแหง่ประเทศไทย 

 
ปล่อยแมลงวันผลไมเ้ป็นหมัน 120ล้านตัวสกัดระบาดจันทบุร ี

 
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า แมลงวันผลไม้เป็นศัตรูพืชส่าคัญ

ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาการท่าลายพืชผักผลไม้เท่านั้น แต่หลายประเทศยังถือเป็นเงื่อนไขกีดกันการน่าเข้า
สินค้าเกษตรด้วย จึงจ่าเป็นต้องหามาตรการป้องกันเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้อย่างจริงจัง โดย
การฉายรังสีให้แมลงเพศผู้เป็นหมันแล้วน่าไปปล่อยให้จับคู่ผสมพันธ์ุกับเพศเมียในธรรมชาติเพื่อลดศักยภาพในการ
ขยายพันธ์ุ ถือเป็นการคุมการแพร่ระบาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

โดยปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้าสนับสนุนแมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันจากการฉายรังสี จ่านวน 
120 ล้านตัว เพื่อน่าไปปล่อยในพื้นที่ 9,800 ไร่ ที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจและมีปัญหาการ



ระบาดของแมลงในผลไม้มาก่อน โดยที่ผ่านมาผลการด่าเนินงานพบว่า ความเสียหายของผลผลิตการเกษตรลดลง
จาก ร้อยละ 30 เมื่อปี 2548 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2556 และร้อยละ 0 ในปี 2560 ท่าให้เพิ่มมูลค่าผลผลิต
ลองกองและมังคุดใน จ.จันทบุรี ได้มากกว่า 2 ล้านบาท และ 29 ล้านบาทต่อปี ตามล่าดับ 

ประเทศไทยเร่ิมใช้เทคโนโลยีแมลงเป็นหมันตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการสนับสนุน
จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติ ในการผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมัน
ปล่อยในพื้นที่ปลูกมะม่วง จ.ราชบุรี และ จ.พิจิตร ซึ่งหลังด่าเนินการ ค่อนข้างชัดเจนว่า ผลผลิตในพื้นที่เสียหาย
น้อยลงกว่าเดิมมาก 

 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 
 

“เอสเอ็มอ”ี ป่วนข้ึนค่าแรง “สมคดิส่ังคลัง-พาณิชย”์ ดูแลผลกระทบ 
 

 “ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่า” ภาคเอกชนห่วงเอสเอ็มอี
ปรับตัวไม่ได้ ขณะที่ “สมคิด” มองจะช่วยกระตุ้นก่าลังซื้อ–
เศรษฐกิจโดยรวม สั่งคลังใช้ภาษีดูแลผลกระทบนายจ้าง ด้าน 
“พาณิชย์” ชี้กระทบต้นทุนการผลิตเพียง 0.05% จ่อหารือ
ผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มพ่อค้า
ฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินจริง 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
มติของคณะกรรมการค่าจ้างที่ให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่าที่อัตรา 308-330 บาทว่า ตัวแทนนายจ้างและลูกจ้างได้
หารือกันเป็นอย่างดีแล้ว โดยที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเก่ียว ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่่ามา 3 ปีแล้ว และการขึ้น
ค่าแรงครั้งน้ีน่าจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ เพราะเมื่อแรงงานได้รับค่าแรงพอสมควรก็จะมีก่าลังซื้อที่ดีขึ้น พ่อค้า
จะได้ประโยชน์เพราะจะขายของได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจในภาพรวมก็จะหมุนได้ดีตามมาด้วย อย่างไรก็
ตาม ส่าหรับผลกระทบต่อนายจ้างนั้น กระทรวงการคลังต้องไปพิจารณาหากมีผลกระทบต่อต้นทุน หากกระทบต่อ
ต้นทุนมากก็อาจจะใช้มาตรการภาษีมาสนับสนุนนายจ้างเพิ่มขึ้นได้ แต่หากไม่มีผลกระทบมากก็ไม่ต้องช่วย ขณะที่
กระทรวงพาณิชย์จะต้องไปดูแลเร่ืองราคาสินค้าไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคา 

ด้านนายดอน นาครทรรพ ผู้อ่านวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เปิดเผยว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่าในครั้งน้ีถือว่าเป็นขนาดการปรับเพิ่มที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป และสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีต่อเน่ือง โดยจะส่งผลดีให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นและส่งผลดีต่อการบริโภคในภาพรวม 
อย่างไรก็ดี กังวลต่อความสามารถผู้ประกอบการที่จะแบกรับต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก 

ขณะที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ศึกษาผลกระทบการปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต่่าปี 61 ที่ได้ปรับขึ้นทุกจังหวัดแต่ไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยปรับขึ้น 3.4% หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากวันละ 305.44 
บาท เป็นวันละ 315.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 10.50 บาทว่า จะมีผลกระทบท่าให้ต้นทุนการผลิตสินค้า
เพิ่มขึ้นต่่าสุด 0.0008% และสูงสุดอยู่ที่ 0.1% หรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.05% ถือว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนน้อยมาก 
ผู้ผลิตจะใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคาสินค้าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การขึ้นค่าแรงขั้นต่่า จะท่าให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้ น 
0.08% 



ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้ากระทรวงจะนัดหารือกับภาคเอกชนทุกกลุ่มสินค้า เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์
ค่าแรงขั้นต่่าที่มีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า ซึ่งหากภาคเอกชนเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าเหมือนผลการ
วิเคราะห์ของกระทรวง ก็จะขอความร่วมมือให้ตรึงราคาจ่าหน่ายสินค้าต่อไป แต่ถ้ามีผลกระทบจะมีผลให้ต้องปรับ
ขึ้นราคาสินค้าหรือไม่ต้องหารือกันก่อน โดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจสอบสถานการณ์จ่าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค หากพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบจะด่าเนินการตามกฎหมาย และให้ประชาชนสอดส่องดูแล หาก
พบเห็นการปรับขึ้นราคาสินค้าเกินจริง หรืออ้างการขึ้นค่าแรง ก็ให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 
1569 

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ยังได้วิเคราะห์ผลการขึ้นค่าแรงขั้นต่่าต่อภาคการผลิต ต้นทุนค่าแรงในภาคการผลิต
และบริการจะเพ่ิมขึ้น 10,006 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 0.07% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ท่าให้
ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น 0.022% หรือเพิ่มขึ้น 167 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ กระทรวงอาจเพิ่มมาตรการลดค่าครอง
ชีพในกลุ่มจังหวัดที่ปรับขึ้นค่าแรงมากที่สุด โดยจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดเคลื่อนที่ และเพิ่มจ่านวนร้านธงฟ้า
ฯ เป็นต้น 

ด้านเอกชน นายเจน น่าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลกระทบ
การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่่าอีก 5-22 บาทต่อวัน ว่า ในวันที่ 22 ม.ค.นี้ ส.อ.ท.จะจัดประชุมใหญ่เพื่อหารือถึง
ผลกระทบดังกล่าว โดยได้ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแต่ละจังหวัดไปหารือกับผู้ประกอบการและเสนอผลกระทบ
อย่าง ละเอียด 

ขณะที่นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ่ากัด กล่าวว่า ในส่วน
ของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสังกัดอมตะฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงรอบนี้ แต่กลุ่มที่ควร
สอบถาม คือ กลุ่มนายจ้างที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม (เอสเอ็มอี) ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 

ขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้แรงงานจ่านวนมากนั้น นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงาน
ปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จ่ากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีผลกระทบไม่มาก เนื่องจากการก่อสร้างปัจจุบันบริษัท
ได้น่านวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่มาใช้ จึงท่าให้ลดสัดส่วนด้านแรงงานลงไป โดยต้นทุนการผลิต 70% จะเป็น
ต้นทุนด้านที่ดิน วัสดุก่อสร้าง และอีก 30% ด้านแรงงาน แต่ในส่วนของราคาที่อยู่อาศัยอาจมีการปรับราคาขึ้น
เล็กน้อย ซึ่งไม่ได้มีปัจจัยหลักจากเรื่องค่าแรง โดยคาดว่าราคาอาจปรับขึ้นในส่วนของบ้านแนวราบ 2-3% และ
คอนโดมิเนียม 1.5%  

ส่าหรับบริษัทจดทะเบียน นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์(บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินว่า กรณีดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับก่าไรของบริษัทจด
ทะเบียนไทย เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่สามารถปรับตัวได้ แต่บริษัทที่ยังต้องพึ่งพาหรือใช้แรงงานเป็นหลักอาจ
ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มก่อสร้าง โดยเชื่อว่าผลกระทบในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเหมือนตอนปรับขึ้นมา 300 บาท แต่
ก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าบ้าง เพราะเชื่อว่าจะมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ยังกังวล คือ กลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) เนื่องจากใช้แรงงานมากและต้นทุนด้านแรงงานจะเป็นตัวกดดันต่อผล
ประกอบการของกลุ่มดังกล่าว 

 


