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คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหย่ังดิน : อุโมงค์แมก่วงวัดกึ๋นบูรณาการ 

 
โครงการเพิ่มปริมาณน ้าให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.

เชียงใหม่  โครงการพัฒนาแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ของกรม
ชลประทาน ใช้งบลงทุนมากกว่า 15,000 ล้านบาท อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ตามแผนงานจะต้องแล้วเสร็จในปี 2564...ล่าช้า
กว่าแผน การไปตรวจความคืบหน้า น้าโดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริ
กัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พบว่า การขุดเจาะอุโมงค์ส่งน ้า 2 

ช่วง...ช่วงแรกแม่งัด-แม่กวง ระยะทาง 22.975 กิโลเมตร ก้าวหน้า 26.604% ส่วนช่วงท่ี 2 แม่แตง-แม่งัด 
ระยะทาง 25.624 กิโลเมตร ก้าวหน้า 9.945% จึงสั่งการให้ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) หน่วยงาน
ใหม่ท่ีจัดตั งขึ นตาม ม.44 ท้าหน้าท่ีบูรณาการ เร่งรัดประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เผยถึงความล่าช้าของโครงการนี  ส่วนหนึ่งมาจากการขอใช้
พื นท่ีเพื่อด้าเนินโครงการ ในส่วนท่ีเป็นพื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 745 ไร่ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะเหลือเฉพาะพื นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 229 ไร่ อยู่ระหว่างการเสนอ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื นที่อุทยานแห่งชาติเท่านั น 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มั่นใจ เมื่อมีการบูรณาการร่วมกันท้างานแล้ว น่าจะ
สามารถเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มน ้าต้นทุนให้อ่างเก็บน ้าแม่กวง
อุดมธาราได้ถึงปีละ 160 ล้าน ลบ.ม. จะสร้างความมั่นคงในเรื่องน ้าให้กับพื นท่ีเชียงใหม่และล้าพูนได้อย่างยั่งยืน 
และเพิ่มขีดจัดการน ้าท่วมแล้งซ ้าซากในลุ่มน ้าปิงตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย แต่จะจริงแค่ไหน...3-4 ปี
ท่ีเหลือ คงได้พิสูจน์ฝีมือบูรณาการของแต่ละหน่วยงาน สามารถขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน ้าของประเทศได้หรือไม่ 
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ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 

 
คาดผลผลิตข้าวนาปรังทะลุ7.8ล้านตัน เกษตรฯเร่งเคลื่อน 5 โครงการดันแผนผลิตสอดคล้องตลาด 

 
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวนา

ปรังปีเพาะปลูก 2560/61 โดยผลพยากรณ์เบื องต้นคาดว่า ผลผลิตข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2560/61 จะมีปริมาณ 
7.8 ล้านตัน ซึ่งเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรขายได้ หากมีการบริหารจัดการท่ีดี ส้าหรับ
ผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ 665 กก.ต่อไร่ โดยข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ข้าวเจ้าอื่นๆ และข้าวเหนียว มีผลผลิต
ต่อไร่เพิ่มขึ นเนื อท่ีเพาะปลูก คาดว่ามีจ้านวน 11.9 ล้านไร่ 
 



ด้านราคาข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรขายได้ตั งแต่ช่วงต้นปีมาถึงขณะนี ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า
ความชื น 15% ในช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ เฉลี่ยตันละ 7,748 บาท สูงขึ นจากตันละ 7,438 บาท ในช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา ทั งนี ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 ประมาณ
ร้อยละ 58 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั งหมด 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้เตรียมการเพื่อให้การผลิตข้าวสอดคล้องกับความต้องการตลาด จึงเห็นชอบให้ด้าเนิน
โครงการปรับพื นท่ีปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบท่ี 2 (ข้าวนาปรัง) ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบ
วงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 5 โครงการดังนี  

1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 150,000 ไร่ 53 จังหวัด โดย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย ไร่ละ 2,000 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 2.โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ 22 จังหวัดลุ่มน ้า
เจ้าพระยาและแม่กลอง โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไร่ละ 5 กก. และสนับสนุนค่าไถ 2 ครั ง ครั งละ 500 
บาท 3.โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 300,000 ไร่ 53 จังหวัด 
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย ไร่ละ 2,000 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 4.โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 200,000 ไร่ 10 
จังหวัด โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ไร่ละ 5 กก. และสนับสนุนค่าไถ 2 ครั ง ครั งละ 500 บาท และ 5.
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 เป้าหมาย 400,000 ไร่ 28 จังหวัด โดยสนับสนุนค่า
ปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 
 

คอลัมน์เกษตรบูรณาการ : ยกภูเขาออกจากอก หรือจะยังเข็นครกขึ้นภูเขา 
 

ตามติด เรื่องการท้างาน ของกระทรวงเกษตรฯมาเป็นระยะ ต้องบอกว่าสัปดาห์ ท่ีผ่านมา มีความคึกคัก
เป็นพิเศษ  หลังจากที่ “กฤษฎา บุญราช” รมว.เกษตรฯ น้าทีมลงหลายพื นท่ี ชี แจงข้าราชการระดับพื นท่ีว่า ความ
เป็นจริงเรื่องนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ ต้องการขับเคล่ือนเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐบาล 
ซึ่งรวมความได้ว่าเป้าหมายหลักท่ีรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั นคือ ให้เกษตรกรของบ้านนี มีความกินดี
อยู่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และสิ่งท่ีเน้นหนัก ตั งเป้าหมาย 3 เดือน ต้องเห็นเด่นชัดคือ ราคาพืชผลเกษตรหลัก  นั นคือ อ้อย มัน
ส้าปะหลัง  ยางพารา ข้าว ข้าวโพด จะต้องมีราคา ท่ีเป็นธรรม และต้องไม่ต่้ากว่าต้นทุนการผลิต โดยสัปดาห์ท่ี
ผ่านมาจึงเริ่มจากสินค้าชนิดแรกท่ีเป็นปัญหา หลักท่ีเป็นหอกท่ิมแทงรัฐบาล เพราะพืชชนิดนี เป็นพืชการเมือง ซึ่ง
มันหนีไม่พ้นเรื่อง ราคายางพารา ซึ่งว่ากันว่า เบื องแรกท่ีมีการประเมินกันเอาไว้  ผลผลิตยางพาราของไทยมีอยู่
ประมาณ ปีละ 4.3 ถึง 4.5 ล้านตัน บวกลบตามภาวะอากาศ และคาดการณ์ว่าใช้ในประเทศ  โดยประมาณ 3 
แสนตัน ซึ่งหากนอกนั นส่งออกอย่างจริงจัง ในการระบายยางออกนอกระบบ ตามเป้าหมาย ให้เกิดการใช้ใน
ประเทศ ตามท่ีวางแผนเอาไว้  

งานนี ท่าน รมว. “กฤษฎา” จึงใช้ความเก๋า ในฐานะท่ีเคยเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาก่อน เรียกประชุม อบจ.อปท.ท่ัวประเทศเพื่อให้เดินหน้าซื อยางเกษตรกรท้าถนนเร่งรัด
มาตรการใช้ยางภายในประเทศ 1.8 แสนตัน ซึ่งขณะนี มี อบจ.บึงกาฬ สงขลา ได้น้าร่องใช้ยางท้าถนนแล้ว ซึ่งตาม
แนวทางท่ีว่ากันว่า จะเห็นชัดว่าใช้ยางท้าถนนท้าได้จริง ซึ่งสามารถใช้งบได้สองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกงบสะสมของ
อบจ. และงบส้ารองจ่าย 25% พร้อมสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มี
หนังสือเวียนแจ้งไปทุกพื นท่ีในเรื่องสเปกท่ีมีส่วนผสมยางพารา ได้ก้าหนดเรียบร้อยสามารถไปใช้ด้าเนินการทันที 
นั นคือ ทั งหมด คือมาตรการท่ีมีความพยายามท่ีจะดึงราคาสินค้าให้ขยับตัวสูงขึ น ว่ากันว่าหากขับเคลื่อนได้จริงจะ



ท้าให้ราคาดีดตัวสูงขึ นได้ ส่วนสินค้าอย่างอื่นก็ก้าลังเร่งออกมาตรการตามไป เล่นกันทั งทางตรงทางอ้อมพร้อมโชว์
ความเก๋า ขนาดนี ยังไงก็ให้ใจเจ้าค่ะท่าน  

มาถึงวันนี ต้องบอกตรงๆ ว่า เท่าท่ีดูอาการ ของท่าน รมว.“กฤษฎา”ท่ีเป็นข้าราชการขาบู๊ มาก่อน ต้อง
บอกว่า ได้ใจ ข้าราชการ ในกระทรวงเกษตรฯไม่น้อย เพราะเท่าท่ีฟังหลายคน บอกว่า ถือเป็นผู้น้าท่ีติดดินเข้าใจ
วิถีเกษตรกรไทยแบบง่ายๆ ท่ีส้าคัญท่านโตจากครอบครัวจากเกษตรกร ภาษาท่ีอธิบายก็บ้านๆ แต่ ระดับบิ๊กๆ 
เกษตรกร หลายคนก็มิอาจเข้าใจ หรือ ท้าตัวไม่เข้าใจ ซึ่งนั นท่านต้องประเมินเอง เพราะแว่วกันว่า หลายวันท่ีผ่าน
มา ท่านแอบ คุยๆ กันในกลุ่มคนท้างานของท่านว่า อาจถึงคราวสังคายนาคนกระทรวงเกษตรฯ ท่ีพยายามท้าตัว
ไม่เข้าใจเหยียบขี ไก่ไม่ฝ่อ ไม่เข้าใจภาษาเกษตรฯ เผื่อ งานเกษตร จะได้พัฒนาไปได้สูงขึ น เพราะเดือนแรกสั่งไป 
100 เงียบหาย จึงเปิดแผนลงพื นท่ีท้าความเข้าใจเอง เพื่อท้าความเข้าใจปัญหา จริงๆ และไวๆนี อาจถึงคราวท่ีต้อง
ตัดสินใจ ว่า “จะยกภูเขาออกจากอก หรือจะยังเข็นครกขึ นภูเขา” ต่อไป เพราะท่านๆท่ีปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรี 
เตือนมา เล่นกับคนเกษตรต้องเฉียบขาดเพราะหลายคนให้โอกาสเป็นใหญ่ แต่ดันไม่มีน ้ายา  เช้าชามเย็นชามรอวัน
เกษียณ 

ราชด าเนิน 
 

 


