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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
หน้าที่หรือรับผิดชอบก ากับดูแลภารกิจใดของกระทรวง เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยังไม่ได้แบ่งงาน
ให้ท ามาวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ ทั้ง 3 ท่านดูแลแล้ว 
ความรับผิดชอบของแต่ละท่านคงชัดเจนขึ้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รับผิดชอบดูแลหน่วยงานต่างๆ 
มากที่สุดถึง 10 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย 
สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์ การมหาชน) 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

จะว่าไปถ้าท่านดูแลกรมชลประทาน ท่านควรดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วย ถ้าท่านจะ
ดูเรื่องของน้ า แต่ถ้าท่านสนใจจะก ากับดูแลเฉพาะงบประมาณที่มากมายของกรมชลประทานก็เป็นอี ก
เรื่องหนึ่ง ส่วนการดึงกรมส่งเสริมการเกษตรมาดูแลเองนั้น ถูกต้องแล้ว เพราะก าลังพลส าหรับ
ปฏิบัติงานของท่านอยู่ที่กรมนี้ ส่วนกรมประมงมีเรื่องที่เป็นประเด็นติดตาม คือ เรื่องของ IUU และการ
ประมงเชิงพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับแรงงานผิดกฎหมาย และการใช้เครื่องมือประมงที่ ไม่ถูกต้อง ส่งผลถึง
ปริมาณสัตว์น้ าที่ลดลง ส่วนกรมหม่อนไหม เป็นกรมที่ว่าด้วยความสวยงาม ไม่หวือหวา จะมีเพียงเรื่อง
ของงานวิจัยที่ต้องสนับสนุน และเรื่องที่ควรระวัง คือ เส้นไหมลักลอบน าเข้า กรมนี้น่าจะให้รัฐมนตรีหญงิ 
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ไปดูแล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นแหล่งสถิติ ข้อมูลด้านการเกษตร และเป็นเสนาธิการของ
กระทรวง ในการท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ นับว่าถูกต้องแล้ว ส่วนการยางแห่งประเทศไทย ถ้าท่านไม่ได้มาจากพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ชูนโยบายหาเสียงเรื่องการท าให้ราคายางสูงขึ้น ท่านไม่น่าเอามาดูแลเอง การยางแห่ง
ประเทศไทย น่าจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ไปก ากับดูแล เพราะเชื่อว่าท่าน
ธรรมนัส มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นเยี่ยม.... ม็อบยาง..ท่านต้องเจอแน่ๆ 

ส่วนบรรดาองค์การมหาชนทั้งหลาย ที่ท่านรับมาดูแลนั้น ล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องการการ
พัฒนาให้ทันสมัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถ้าท่านได้ไปดูพิพิธภัณฑ์

คอลมัน์ เลาะรัว้เกษตร : แบง่งานกนัท า 



การเกษตรของต่างประเทศ หรือพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานอื่นในประเทศไทย ท่านคงได้แนวคิดว่าจะ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อย่างไร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ก ากับดูแล 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นส่วนใหญ่ จะมีที่ต้องเผชิญกับ
มวลชนมากหน่อยเห็นจะเป็น ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานข้ามกระทรวง อย่างกรมอุทยานฯ หรือ กรมป่าไม้ แต่เชื่อว่าไม่ครณามือ รัฐมนตรีช่วย 
ธรรมนัส แต่อย่างใด 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีหญิงของกระทรวง ก ากับดูแล 4 หน่วยงาน 
คือ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 3 หน่วยงานหลัง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ก าลัง
ภายในมากนัก เหมาะส าหรับผู้หญิง แต่งานของกรมวิชาการเกษตร เป็นงานที่หลากหลาย แค่เรื่อง
สารเคมีเรื่องเดียวคงท าให้ท่านปวดหัวไปหลายวัน อันที่จริง งานของกรมวิชาการเกษตรน่าจะให้ 
รัฐมนตรีช่วยฯ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มาดูแลพวกด้านสารเคมีทั้งหลายจะได้รู้ว่าจ่า หรือหมวด 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ประภัตร โพธสุธน ก ากับดูแล 4 หน่วยงาน คือ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ องค์การสะพานปลา ท่านประภัตร 
คงสมใจที่ได้ดูแลกรมการข้าว เพราะน่าจะเป็นเรื่องที่ท่านถนัด ส่วน มกอช. ท่านที่ดูแลน่าจะเป็นคน
เดียวกับท่านที่ดูแล กรมวิชาการเกษตร เพราะ 2 หน่วยงานนี้ท างานเกี่ยวข้องกันเป็นส่วนใหญ่ในเรื่อง
ของอาหารปลอดภัย 

ที่ว่ามานี้ เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆ ถูกใจก็ขอบคุณ ไม่ถูกใจใครก็ขออภัย 
แวน่ขยาย 

 
 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธาน
ประชุมมอบนโยบาย แนวทางท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตรโพธสุธน รมช.เกษตรฯพร้อมผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงเกษตรฯว่า ขอให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯยึดมั่นหลักการท างาน 4 ข้อ ประกอบด้วย 
1. ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการท างานร่วมกัน สื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ 2. มุ่งเน้นระบบการตลาดน าการผลิต โดยให้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ทูต
พาณิชย์ ทูตเกษตร ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และบุคคลากรในการเข้ามาช่วยบริหารงานด้านการเกษตร 
โดยตั้งเป้าหมายว่า จะท าให้เกษตรกรรู้ว่าควรปลูกพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกที่แน่นอน 3. ส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยมอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไปศึกษาดูว่าจะบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้อย่างไร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต ลดใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยน านวัตกรรม 

ขนันอตขรก.เรง่ชว่ยเกษตรกร 



งานวิจัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ 4.ขอให้ท างานเชิงรุก โดยวางแผนงานที่ชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้ 
ให้ยึดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก 

“เรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเป็นอันดับแรกคือ 1.บริหารจัดการน้ า ซึ่งต้องท าทันที เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชนและเกษตรกร การเพิ่มพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค การสร้างฝาย สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในส่วนปัญหาอุทกภัย
ต้องวางแผนด าเนินการล่วงหน้า 2.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ อาทิ แก้ปัญหาโรคระบาด
ในพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ า และแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น” 
รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว 


