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นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร ชี้แจงกรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของกรม
วิชาการเกษตร ซึ่งเป็นงบดำเนินงานลดลง 50% นั้น เพื่อ
ลดผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยเฉพาะงานตาม
ภารกิจและงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กรม
วิชาการเกษตรได้กำหนดแนวทางบริหารงบประมาณโดย

ปรับแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกโครงการและทุกแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งงบประมาณที่ถูกป รับลดลงนี้ เป็นงบ
ดำเนินงานไม่เกี่ยวกับงบลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้างแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ กรมทำหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพิจารณา
ทบทวนและจัดลำดับความสำคัญ รายละเอียดกิจกรรมเนื้องานท่ีมีความสำคัญ จำเป็น และเหมาะสมในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานด้านบริการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและการส่งออก เช่น การ
ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) โรงงานแปรรูป โรงรม (GMP) การตรวจสอบปัจจัยการผลิต  ศัตรูพืช 
และออกใบรับรองบริการวิชาการด้านพืช การผลิตเมล็ดพันธ์ุดีซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลเพื่อจำหน่ายและจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด รวมท้ังพืชตระกูล
ถั่วที่ใช้น้ำน้อย งานบริการทั้งหมดนี้จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนงานอื่นๆ ให้พิจารณาปรับลด
ปริมาณงานตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ   

“ในปี 2563 งบประมาณของกรมวิชาการเกษตร 1,277 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงานไม่ใช่งบลงทุน
จัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ถูกปรับลดลง 638 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50%ของงบดำเนินงาน ซึ่งกรม
กำชับให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการ โดย
ย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบว่างานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช โครงการพระราชดำริ งานด้านบริการต่างๆ 
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและการส่งออกต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนกิจกรรมบางชนิดที่ปรับลดได้
ให้ดำเนินการทันที เช่น ติดตามประเมินผล จัดประชุมนอกสถานที่ โดยให้ใช้วิธีประชุมทางไกลผ่านทาง
จอภาพ หรือ VIDEO Conference แทน” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว 

คอลัมนร์ายงานพเิศษ : กรมวชิาการเกษตรจัดระเบยีบงบดำเนนิงานปี’63  
ป้องงานวิจยัพันธุ์พชื-โครงการพระราชดำรฯิ-ส่งออก 



 
 

คำถาม ที่ไร่ของผมส่วนใหญ่เป็นดินปนหินและดินลูกรังครับ จะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น ขอทราบวิธี
แก้ปัญหานี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

ขจรศักดิ์ สุวรรณอปัสร, อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 
คำตอบ ดินปนหินและดินลูกรังเป็นดินที่มีปริมาณของหน้าดินน้อยมีธาตุอาหารต่ำ ไม่เหมาะสมกับ

การปลูกพืชใดๆ เลย การปลูกพืชในดินลูกรังจึงเป็นไปได้ยาก จะต้องมีการลงทุนปรับปรุงบำรุงดินให้มี
คุณภาพเสียก่อน จึงจะมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ แนวทางปรับปรุงบำรุงดินปนหินและดินลูกรังมีวิธี
ดังนี้ 

1. หาแหล่งน้ำในการทำการเกษตรเพราะพื้นที่ดินลูกรังส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพื้นที่เขาซึ่งขาดน้ำ จึง
ต้องขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเป็นลำดับแรก 

2. งดใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาดและให้ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเท่านั้นเพราะปุ๋ยเคมีจะ
ทำใหด้ินยิ่งเส่ือมหนักไปกว่าเดิม 

3. กำจัดวัชพืช โดยใช้วิธีการตัดหรือถาง แล้วนำเศษวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใส่ต้นพืชที่จะปลูก
ต่อไป 

4. ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เพื่อสร้างพื้นดินให้ไส้เดือนสามารถอยู่ได้จะได้ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน
ให้ดีขึ้น 

5. ปลูกต้นกล้วย เพื่อสร้างร่มเงาให้กับไม้ยืนต้นที่จะปลูกก่อนเป็นพืชแรก 
6. รดน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาความชื้นของดิน 
7. ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลต่างๆ เมื่อต้นกล้วยโตแล้ว โดยต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติแล้วรองก้น

หลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จากนั้นให้คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้าเพื่อรักษาความชื้นของดิน 
8. ปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้ต้นไม้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
9. ทำการกำจดัวัชพืช เม่ือวัชพืชต่างๆ สูงขึ้นมากเกินไป ให้ทำการทับใหวั้ชพืชน้ันๆ ล้มลงไป เพ่ือให้

หญ้าและวัชพืชต่างๆ ยังคงรักษาความชื้นในดินได้และเศษหญ้ายังย่อยสลายกลายเป็นหน้าดินต่อไป 
10. งดให้น้ำเป็นบางช่วงเมื่อต้นไม้เริ่มโตขึ้นแล้ว ให้งดให้น้ำบ้าง เพื่อหัดให้ต้นไม้สามารถหากินได้

เอง แต่ต้องทำการใส่ปุ๋ยให้ปีละประมาณ 2-3 ครั้ง 
การจัดการดินปนหินและดินลูกรังให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช มีหลักที่สำคัญคือ การรักษาความชื้น

ในดินโดยการปลูกพืชคลุมดินการคืนชีวิตให้กับดินโดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน การใช้ปุ๋ยหมักการสร้างหน้าดิน
โดยการทับหญ้าให้หญ้าย่อยสลายกลายเป็นหน้าดินและการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินปนหินและดินลูกรัง 
จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการลงทุน ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ใจต้องรักและอดทนนะครับ 

นาย รตัว ิ
 

คอลัมนร์ักษเ์กษตร : ดนิปนหนิดนิลูกรัง..ไมย่ากอย่างทีค่ดิ 



 
 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากกรณี
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรมว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว “มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร 
ปี 2563” เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา โดยเน้นทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร
ครบทุกมิติ ซึ ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั ้งระบบ การส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ำ/ล้นตลาด ลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
จ ัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรแห่งชาติ (National AgricultureBigData) และศูนย์
เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agri-technology and innovation center : AIC) พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมไปถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 ของกระทรวงเกษตรฯ ล่าสุด รมว.เกษตรฯสั่งการให้สศก.แจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อเร่ง
จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action plan)ขับเคลื่อนงานสำคัญปี 2563 ให้เร็วที ่สุด พร้อม
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการให้เกษตรกรและประชาชนทราบทุกช่องทางสื่อสาร แบบเชิงรุก 

อย่างไรก็ตาม ส่วนการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ต้อง
ติดตามสถานการณ์ และสรุปความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในปี 2563 อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ โดยรวบรวมมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน อาทิ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทำปศุสัตว์ หรือปล่อย
ปลาในแหล่งน้ำเพื่อเป็นอาหาร ทั้งนี้ สศก. จะเร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานให้เสร็จภายใน
มกราคม และรายงานรมว.เกษตรฯ ซึ่งสศก.จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์
สถานการณ์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ภัยแล้ง ที ่มีผลต่อภาคเกษตร เพื ่อเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวมท้ังเร่งต้ังศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร (National Agricultural 
Big Data Center : NABC) นอกจากนี้ สศก. พร้อมเดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติ
การกับทุกหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม และติดตามผลดำเนินงานต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าปี 2563 ภาคเกษตรของ
ไทยจะยังเติบโตได้อย่างมีศักยภาพแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 
 
 
 
 
 
 

กษ.เร่งทำแผนปฏิบตักิาร ขับเคลื่อนภาคเกษตร-แก้ภยัแล้ง 



ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์แนวหน้า 
ฉบับวนัองัคารที ่14 มกราคม พ.ศ.2563 

 
 

ภัยแล้งปีนี้จะรุนแรงขนาดไหน โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของประเทศไทย 
แน่นอนต้องมองไปที่แหล่งต้นทุนเก็บกักน้ำดิบสำคัญ 4 เขื่อนหลัก ภูมิพล, สิริกิต์ิ, แควน้อยบำรุงแดน และ 
ป่าสักชลสิทธิ์ ที่ส่งน้ำมาหล่อเลี้ยงเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ เพราะตลอดฤดูแล้งแทบหาฝนไม่ได้ ต้อง
พึ่งพาน้ำจากเขื่อนอย่างเดียว ณ วันนี้ ทั้ง 4 เขื่อนดังกล่าว มีน้ำใช้การได้รวมกันทั้งหมด 4,100 ล้านคิว 
หรือมีให้ใช้การได้แค่ 23% เท่านั้นเอง ในขณะที่ปีที่แล้วมีน้ำให้ใช้การได้อยู่ 10,200 ล้านคิว หรือมีอยู่ 
56% เรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้วิกฤติก็ว่าได้ เพราะมีน้ำให้ใช้การแค่ 23% ทั้งที่ยังเหลือเวลาอีก 4 เดือน
กว่าจะเข้าฤดูฝน...ที่น่ากลัวไปกว่านั้น สำนักพยากรณ์ด้านภูมิอากาศหลายสำนักต่างคาดการณ์ ฤดูแล้งปีนี้
อาจจะลากยาวไปกว่านั้น 

ถ้าถามว่า สถานการณ์ต้นทุนน้ำใช้การได้มีแค่ 23% จะเหมือนปีไหน...ใกล้เคียงปี 2559 ที่ตอนนั้น 
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ทั้ง 4 เขื่อนหลักมีน้ำใช้การได้อยู่ 21% หรือมีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 3,700 ล้านคิว 
ซึ่งภัยแล้งในปี 2559 กินพื้นที่ไปทั้งหมด 11,840 หมู่บ้าน 1,444 ตำบล 267 อำเภอ ใน 41 จังหวัด 
พื้นท่ีเกษตรเสียหายไป 2.047 ล้านไร่ 

แม้น้ำปีนี้จะดีกว่าปี 2559 แต่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะเมื่อหันไปมองตัวเลขการระบายน้ำของ 4 
เขื่อนหลักรวมกันตั้งแต่วันปีใหม่เป็นต้นมา...10 วันแรกของปีนี้ ระบายน้ำออกจากเขื่อนไปแล้ว 225 ล้าน
คิว เฉลี่ยวันละ 22.5 ล้านคิว ในขณะที่ปี 2559 นั้น ในช่วงเวลาเดียวกัน ระบายน้ำเฉลี่ยแค่วันละ 17.6 
ล้านคิว แสดงว่าปีนี้ปัญหาต้องเยอะกว่า ถึงได้ระบายน้ำออกไปมากกว่าปี 2559 ถึง 27% ถ้าเรายังใช้น้ำ
กันอย่างนี้ แอบดักสูบน้ำระหว่างทางเพื่อเข้าพื้นที่เกษตรของตัวเองวันละเกือบ 10 ล้านคิว อย่างนี้...มี.ค.-
เม.ย. คงได้เห็นอนาคตแล้งหนักกว่าปี 2559 เป็นแน่ 
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คอลัมนห์น้ามองฟา้ เท้าหยั่งดนิ : แล้งนีจ้ะแค่ไหน 


