ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562
คอลัมน์ เลาะรัว้ เกษตร : ยังไม่ตดิ กระดุมเสือ้
ผ่านพ้นไปแล้วสาหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ส่วนจะผ่านด้วยบรรยากาศแบบ
ไหนท่านที่ติดตามการอภิปรายคงทราบดี อาจจะสะใจ อาจจะเบื่อหน่าย อาจจะชื่นชม ขึ้นอยู่กับว่าท่าน
เชียร์ฝ่ายไหน พรรคไหน สส. สว. หรือ รัฐมนตรีท่านใด
แม้ สส. ฝ่ายค้าน หลายท่านจะออกมาวิจารณ์ ว่า เป็นนโยบายที่เลื่อนลอย ไม่เป็นรูปธรรม จับ
ต้องไม่ได้ แต่ดูๆ แล้วก็ไม่ได้ต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมา คือเป็นนโยบายในภาพรวมส่วนรายละเอียดวิธีการ
ดาเนินงาน หรือการขับเคลื่อนในแต่ละนโยบายให้เป็นไปตามที่แถลงไว้ ก็ต้องให้แต่ละกระทรวงไปว่า
กันเอง
การแถลงนโยบายคงไม่ ต้องกาหนดรายละเอียดไปจนถึงเม็ดเงินที่จะใช้ในแต่ละนโยบาย เหมือน
อย่างที่รัฐบาลในอดีตเมื่อปี 2554 เคยแถลงไว้ เช่น ระบุว่า “นาระบบรับจานาสินค้าเกษตรมาใช้ในการ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจานาข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกหอม
มะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลาดับ....”
แล้วรัฐบาลก็ถือเป็นคาภีร์ว่าจะต้องดาเนินการตามนี้ แม้จะมีการทักท้วงจากหลายฝ่าย รัฐบาลก็ยืนยันว่า
ต้องทาแบบนี้ เพราะเป็นนโยบายที่ได้แถลงไว้แล้วต่อรัฐสภาจนเกิดความเสียหายมากมายมหาศาลต่ อ
ประเทศชาติ
ย้อ นกลั บ ไปปี 2551 หรื อ กว่ า 10 ปี ม าแล้ ว รั ฐ บาลในอดี ตได้ แถลงนโยบายไว้ว่า จะรั กษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของรัฐ สร้างระบบประกันความเสี่ยงราคาพืชผลผ่าน
กลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า และประกันภัยพืชผลจากภัยธรรมชาติ พัฒนาตลาดและระบบกระจายสินค้า
จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการ
เกษตร พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มี
คุณภาพ จัดการพื้นที่ผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ จั ดหาแหล่งน้า
ให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้าเพื่อการผลิตทางการเกษตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ไม่ยืนยัน แต่ผ่านมากว่า 10 ปี ราคา
สินค้าเกษตรยังตกต่า ประกันภัยพืชผลยังไม่ได้รับความสนใจเท่าไรนัก ตลาดและการกระจายสินค้ายังไม่
เห็นความเปลี่ยนแปลง สภาเกษตรกรแห่งชาติไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกรอย่างที่ คาดหวั ง
ระบบโลจิสติกส์อาจจะดีขึ้นแต่ไม่ได้มาจากนโยบายเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า น้าประปา หรือชลประทานในพื้นที่ห่างไกลยัง ขาดแคลนอยู่มาก
มาถึง พ.ศ.นี้ นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม ที่ผ่านมา ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วนอีก 12 ด้านสาหรับการพัฒนา
ภาคการเกษตร อยู่ในนโยบายหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
ประกอบด้วยการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรที่สาคัญ

เช่น ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน อ้อย และข้าวโพด โดยจะใช้ระบบประกันภัยสินค้าเกษตร
พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกส์สาหรับการเกษตร เหมือนรถติดหล่ม แผ่นเสียงตกร่อง
สาระสาคัญเหมือนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว อาจจะใช้ถ้อยคา ข้อความตกแต่งให้ดูต่างเล็กๆ น้อยๆ
นอกจากนี้มีเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจะปรับโครงสร้างต้นทุนการ
ผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เครื่องจักรกลเกษตร แหล่งน้า และระบบไฟฟ้า จะนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
แผนที่เกษตร (Agri Map)มาจัดพื้นที่เพาะปลูก หรือ โซนนิ่ง พัฒนาองค์กรเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทา
กิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐานและปัจจั ยการผลิตต่างๆ ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ ฟื้นฟูและสนับสนุน
อาชีพประมงให้ยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความ
สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
ข้างต้นนี้ คือ นโยบายหลักที่ 4 รัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องมานั่งวางแนว
ทางการดาเนินงานให้ไปถึงเป้าหมายตามนโยบายให้สาเร็จภายใน 4 ปี (ถ้าอยู่ครบวาระ) อย่ามัวไปลง
พื้นที่จับตั๊กแตนมาทอด หรือไปดูพื้นที่ระบาดศัตรูพืชที่มีอยู่เล็กๆ น้อยๆ เลย นั่นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ที่เขาต้องทาอยู่แล้ว รัฐมนตรีควรทาเรื่องใหญ่ๆ ที่เป็นนโยบายหลัก ควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วน
ในเรื่องของการรับมือภัยแล้ง และการจัดการสารเคมีให้เป็นระบบตามมาตรฐานสากล
มาถึงวันนี้ รัฐมนตรีทุกท่านควรจะตั้งหลักทางานด้านนโยบายได้แล้ว.......เห็นด้วยกับ สส. ดาว
ดวงใหม่ของสภาฯ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ว่าต้องจัดลาดับความสาคัญของการแก้ปัญ หาภาคการเกษตรให้
เหมือนการติดกระดุมเสื้อ ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูก กระดุมเม็ดต่อๆ ไปก็ติดได้เรียบร้อยไม่ผิด แต่วันนี้
กระทรวงเกษตรฯ ยังไม่เริ่มติดกระดุมเสื้อเลย
แว่นขยาย
สัง่ เกษตรจังหวัดเกาะติดภัยแล้งฝนทิง้ ช่วง
นายสาราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของ
กรมทั้ ง ในส่ ว นกลางและภู มิภ าค เฝ้า ติดตามสถานการณ์ แ ล้ ง ฝนทิ้ ง ช่ ว ง ปี 2562 ผ่ า นระบบ VDO
Conference พร้อมย้าสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6สานักงานเกษตรจังหวัด ติดตาม
สถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 ใกล้ชิด เพื่อให้รับทราบสถานการณ์น้าในปัจจุบัน และเตรียมความ
พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีประเด็นข้อสั่งการดาเนินงานของกรม ดังนี้
1.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562(War Room) 3 ระดับคือ
1.1 ส่วนกลาง เป็นหน่วยหลักประสานงาน ได้แก่ ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแหล่ง
น้า เพื่อสนับสนุนแก้ปัญหาแล้งฝนทิ้งช่วง และประสานเตรียมจัดทามาตรการระดับกระทรวงและกรม
รวบรวม วิเคราะห์ จั ดทารายงานข้อมูล และส่งให้ผู้บริหารและหน่วยงานเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ได้แก่
สถานการณ์ น้ าและภู มิ อ ากาศ เพาะปลู ก พื ช และพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพรวม
ระดับประเทศ และข้อมูลคาแนะนาให้ War Room เขตและจังหวัดนาไปใช้ประโยชน์

1.2 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 ประสานข้อมูลระหว่างพื้นที่และ
ส่วนกลาง ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบข้อมูล War Room จังหวัด
1.3 สานักงานเกษตรจังหวัด (การจัดตั้งศูนย์ฯ ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัด และ
แก้ปัญหาในพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด (Chief ofOperation : CoO) และคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบาย
สาคัญและแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับอาเภอ (Operation Team : OT) เน้นจัดทาข้อมูล ติดตาม
สถานการณ์ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร และประสานการช่วยเหลือเกษตรกร
2.จัดทาข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชและพื้นที่ได้รับผลกระทบ
2.1 สารวจ ประเมิน ให้ถูกต้องมากที่สุด
2.2รายงานข้อมูลทุกวันอังคารของสัปดาห์
3.ประเด็นที่ต้องเร่งดาเนินการ
3.1 สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง สภาพภูมิอากาศ พื้นที่ฝนตกและ
สถานการณ์น้า ให้เกษตรกรรับทราบ และเตรียมปรับตัวรับสถานการณ์
3.2 ส ารวจแหล่ งน้าในพื้ น ที่ดู ว่าเกษตรกรดู แ ลเรื่องน้ าในพื้ นที่ไ ร่น าตั วเองได้ มากน้อย
เพียงใด
3.3 เฝ้าระวังสถานการณ์ ได้แก่ น้าเค็มรุกล้าพื้นที่ปลูกไม้ดอก พื้นที่ที่อาจเกิดปัญหาแย่ง
น้า
3.4 เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเน้นลงพื้นที่เชิงรุก
3.5 หากมีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ให้เร่งดาเนินการตามระเบียบ
ฯให้เสร็จภายใน 15 วัน
4. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะแล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าว
4.1 มีแนวทางเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ เช่น ปลูกพืชอายุสั้นใช้น้าน้ อย การเลี้ยงสัตว์ ทา
ประมง แปรรูปและทาผลิตภัณฑ์ ฟาร์มชุมชน (เกษตรผสมผสาน)และผลิตปุ๋ยอินทรีย์
4.2 ให้เกษตรกรและชุมชนมีแหล่งน้าในไร่นา ความร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล
นาร่องแก้ปัญหาภัยแล้ง และพัฒนาศักยภาพน้าบาดาลเพื่อการเกษตร และจัดทาข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่

เงินเฟ้อเดือนกค.เพิม่ 0.98% พบผักสดแพงขึน้ /บาทแข็งฉุดน้ามัน
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวพิมพ์ชนก
วอนขอพร ผู้ อ านวยการ ส านั ก งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แถลงดัชนีราคาผู้บ ริ โ ภค
(เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกรกฎาคม2562 โดยระบุว่า เงิน
เฟ้อทั่วไปในเดือนกรกฎาคม2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.98
เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
“ถือเป็นการสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าเดือนก่อน
หน้า (มิถุนายน 2562) ที่สูงขึ้นร้อยละ 0.87 ทั้งนี้สินค้ากลุ่มอาหารสดยังคงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ เงิน
เฟ้อสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและผลไม้ เนื้อสุกร ข้าวสารเหนียวและข้าวสารเจ้า ” นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว
อย่างไรก็ดี การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าทาให้ราคาน้ามันลดลง โดยสินค้ากลุ่มพลังงานยังคงหดตัว
โดยลดลงร้อยละ 3.31 ซึ่งลดลงน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ลดลงร้อยละ 3.86ตามราคาน้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศ
ส่วนการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและ
สงครามทางการค้าขณะที่ผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.6 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ตามการสูงขึ้น
ของราคาข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด และยางพารา เป็นสาคัญ และดั ชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ
2.0 (YoY) เดื อ นก่ อ นหน้ า ลดลงร้ อ ยละ 0.8 ลดลงเป็ น เดื อ นที่ 2 ของปี สอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณการ
จาหน่ายปูนซีเมนต์ที่ลดลงเช่นกัน
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับต่ากว่า 50 (ระดับความเชื่อมั่น) เป็น
เดือนที่ 2 ของปี อยู่ที่ระดับ 47.8 เดือนก่อนหน้า อยู่ที่ระดับ 48.1 ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต
อยู่ในช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 51.4
“เงินเฟ้อในเดือนนี้ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีปัจจัยบวกคือสินค้าในกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผัก
สดสูงขึ้นร้อยละ 20.01 (มะนาว พริกสด มะเขือ) จากสภาพอากาศที่แปรปรวนมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่
คาดว่านโยบายของรัฐบาลจะทาให้เศรษฐกิจเติบโตและมีเสถียรภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ของประเทศเคลื่อนไหวในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ ระหว่างร้อยละ 0.7-1.3” นางสาวพิมพ์
ชนก กล่าว

