ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
ฉบับวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562
คอลัมน์ เลาะรัว้ เกษตร : แบ่งงานกันทา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกระทรวงที่มีงานหลากหลายด้าน จึงมีรัฐมนตรีมากที่สุดถึง 4
คน 3 ใน 4 ไม่เคยสัมผัสงานด้านการเกษตรมาก่อน ที่เคยสัมผัสมาก่อนก็ไม่ได้ลงลึกในเรื่องต่างๆ
อย่างรอบด้าน จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงใย โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ทิ้งกระทรวงเกษตรฯ ไปนานกว่า
10 ปี จะยังคงปะติดปะต่อเรื่องราวได้หรือไม่
ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรี 4 คน ไปไหนไปกัน ลงพื้นที่ด้วยกัน ไปร่วมงานต่างๆ ด้วยกัน หรือไม่ไป
ด้วยกันก็จะลงไปสั่งการอะไรต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติกันอย่างสับสน เพราะยังไม่ทราบว่าใครมี
หน้าที่หรือรับผิดชอบกากับดูแลภารกิจใดของกระทรวง เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยังไม่ได้แบ่งงาน
ให้ทามาวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ ทั้ง 3 ท่านดูแลแล้ว
ความรับผิดชอบของแต่ละท่านคงชัดเจนขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รั บผิดชอบดูแลหน่วยงานต่างๆ
มากที่สุดถึง 10 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริ ม
การเกษตร กรมหม่อ นไหม กรมประมง ส านั ก งานเศรษฐกิจ การเกษตร การยางแห่ง ประเทศไทย
สถาบั น วิ จั ยพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ก ารมหาชน) ส านั ก พั ฒ นาการวิ จั ยการเกษตร (องค์ การมหาชน)
สานักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
จะว่าไปถ้าท่านดูแลกรมชลประทาน ท่านควรดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วย ถ้าท่านจะ
ดูเรื่องของน้า แต่ถ้าท่านสนใจจะกากับดูแลเฉพาะงบประมาณที่มากมายของกรมชลประทานก็เป็ นอี ก
เรื่ อ งหนึ่ ง ส่ ว นการดึงกรมส่ งเสริ มการเกษตรมาดู แ ลเองนั้ น ถู ก ต้ อ งแล้ ว เพราะก าลั ง พลส าหรั บ
ปฏิบัติงานของท่านอยู่ที่กรมนี้ ส่วนกรมประมงมีเรื่องที่เป็นประเด็นติดตาม คือ เรื่องของ IUU และการ
ประมงเชิงพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับแรงงานผิดกฎหมาย และการใช้เครื่องมือประมงที่ ไม่ถูกต้อง ส่งผลถึง
ปริมาณสัตว์น้าที่ลดลง ส่วนกรมหม่อนไหม เป็นกรมที่ว่าด้วยความสวยงาม ไม่หวือหวา จะมีเพียงเรื่อง
ของงานวิจัยที่ต้องสนับสนุน และเรื่องที่ควรระวัง คือ เส้นไหมลักลอบนาเข้า กรมนี้น่าจะให้รัฐมนตรีหญิง
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ไปดูแล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นแหล่งสถิติ ข้อมูลด้านการเกษตร และเป็นเสนาธิการของ
กระทรวง ในการทาแผนงาน โครงการ งบประมาณ ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ นั บ ว่ า ถู ก ต้ อ งแล้ ว ส่ ว นการยางแห่ ง ประเทศไทย ถ้ า ท่ า นไม่ ไ ด้ ม าจากพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ชูนโยบายหาเสียงเรื่องการทาให้ราคายางสูงขึ้น ท่านไม่น่าเอามาดูแลเอง การยางแห่ง
ประเทศไทย น่าจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ไปกากับดูแล เพราะเชื่อว่าท่าน
ธรรมนัส มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นเยี่ยม.... ม็อบยาง..ท่านต้องเจอแน่ๆ
ส่วนบรรดาองค์การมหาชนทั้งหลาย ที่ท่านรับ มาดูแลนั้น ล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องการการ
พัฒนาให้ทันสมัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถ้าท่านได้ไปดูพิพิธภัณฑ์

การเกษตรของต่างประเทศ หรือพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานอื่นในประเทศไทย ท่านคงได้แนวคิดว่าจะ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อย่างไร
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า กากับดูแล 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดาเนินงานเป็นส่วนใหญ่ จะมีที่ต้องเผชิญกับ
มวลชนมากหน่ อยเห็น จะเป็ น ส านั ก งานการปฏิรูป ที่ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม ที่ อ าจจะต้ องเกี่ ยวข้องกับ
หน่ ว ยงานข้ า มกระทรวง อย่า งกรมอุ ท ยานฯ หรื อ กรมป่ า ไม้ แต่ เ ชื่ อ ว่ า ไม่ ครณามื อ รั ฐ มนตรี ช่ วย
ธรรมนัส แต่อย่างใด
รัฐมนตรีช่วยว่าการ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีหญิงของกระทรวง กากับดู แล 4 หน่วยงาน
คือ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 3 หน่วยงานหลัง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้กาลัง
ภายในมากนัก เหมาะสาหรับผู้หญิง แต่งานของกรมวิชาการเกษตร เป็นงานที่ห ลากหลาย แค่เรื่อง
สารเคมี เ รื่ อ งเดียวคงท าให้ ท่ า นปวดหั วไปหลายวั น อั น ที่ จ ริ ง งานของกรมวิ ช าการเกษตรน่ าจะให้
รัฐมนตรีช่วยฯ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มาดูแลพวกด้านสารเคมีทั้งหลายจะได้รู้ว่าจ่า หรือหมวด
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ประภัตร โพธสุธน กากับดูแล 4 หน่วยงาน คือ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ องค์การสะพานปลา ท่านประภัตร
คงสมใจที่ได้ดูแลกรมการข้าว เพราะน่าจะเป็นเรื่องที่ท่านถนัด ส่วน มกอช. ท่านที่ดูแลน่าจะเป็นคน
เดียวกับท่านที่ดูแล กรมวิชาการเกษตร เพราะ 2 หน่วยงานนี้ทางานเกี่ยวข้องกันเป็นส่วนใหญ่ในเรื่อง
ของอาหารปลอดภัย
ที่ว่ามานี้ เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆ ถูกใจก็ขอบคุณ ไม่ถูกใจใครก็ขออภัย
แว่นขยาย
ขันนอตขรก.เร่งช่วยเกษตรกร
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธาน
ประชุมมอบนโยบาย แนวทางทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีร้อยเอกธรรมนัส
พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตรโพธสุธน รมช.เกษตรฯพร้อมผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงเกษตรฯว่า ขอให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯยึดมั่นหลักการทางาน 4 ข้อ ประกอบด้วย
1. ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทางานร่วมกัน สื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญ สามารถนามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ 2. มุ่งเน้นระบบการตลาดนาการผลิต โดยให้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ทูต
พาณิชย์ ทูตเกษตร ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และบุคคลากรในการเข้ามาช่วยบริหารงานด้านการเกษตร
โดยตั้งเป้าหมายว่า จะทาให้เกษตรกรรู้ว่าควรปลูกพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกที่แน่นอน 3. ส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยมอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไปศึกษาดูว่าจะบูรณาการหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้อย่างไร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต ลดใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยนานวัตกรรม

งานวิจัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ 4.ขอให้ทางานเชิงรุก โดยวางแผนงานที่ชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้
ให้ยึดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก
“เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับแรกคือ 1.บริหารจัดการน้า ซึ่งต้องทาทันที เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของประชาชนและเกษตรกร การเพิ่มพื้นที่แหล่งกักเก็บน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภค การสร้างฝาย สร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในส่วนปัญหาอุทกภัย
ต้องวางแผนดาเนินการล่วงหน้า 2.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ อาทิ แก้ปัญหาโรคระบาด
ในพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่า และแก้ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น ”
รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

