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 จ.อุทัยธานี มักประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดู

ฝนและน้ำแล้งในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุนไม่

เพียงพอ ขณะที่ประชากรราว 80% ทำอาชีพเกษตรกรรม

บนพื ้นที ่กว่า 1.4 ล้านไร่ แต่อยู ่ในเขตชลประทานแค่ 

230,000 ไร ่ น ้ำสนับสนุนสำหรับทำการเกษตรจึงไม่

เพียงพอ โดยเฉพาะฤดูแล้ง จำต้องประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 

68 ตำบล จาก 70 ตำบลท้ังจังหวัด ภาครัฐจำต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน 

 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำราย

ภาคในพื้นที่ภาคกลาง เผยว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดดำเนินการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เร่งสำรวจความเดือดร้อน และเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งอย่าง

รวดเร็วและทั่วถึง พร้อมกับให้จังหวัดอุทัยธานีเสนอแผนงานโครงการสำคัญที่จะแก้ไขปัญหา

เรื่องน้ำ ให้ครอบคลุมในพื้นที่ทั ้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรน้ำจังหวัด พร้อมสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นท่ี 

 ขณะเดียวกัน สทนช.รับข้อเสนอในความต้องการของ

จังหวัดไปบูรณาการร่วมกับกรมชลประทานและกรมทรัพยากร

น้ำบาดาล พิจารณาจัดหาน้ำทั้งน้ำบนดินและใต้ดินร่วมกับทุก

หน่วยงานและท้องถิ่นและการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อก่อสร้าง

และขยายระบบประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยให้มีแหล่งเก็บ

น้ำสำรอง ใช้แก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ในระยะเร่งด่วนและระยะ

ยาว และเร่งบูรณาการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือใน

ระยะยาวให้เป็นรูปธรรมอย่างเร็วท่ีสุด 

 ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเสริมว่า ความคืบหน้าใน

การพัฒนาลุ ่มน้ำสะแกกรังสู ่โครงการเขื ่อนแม่วงก์ขณะนี้มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ หาก

ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นจาก

รายได้เฉลี่ย 162,180 บาท/ ครัวเรือน/ปี เป็น 258,85บาท/ครัวเรือน/ปี เพิ่มผลผลิตข้าวจากไร่

ละ 700-740 กก. เป็น 860-870 กก. ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำได้ 11 ล้านกิโลวัตต์/ชม. 

คิดเป็นมูลค่าปีละ 47 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและน้ำอุปโภคบริโภคคิดเป็น

มูลค่าปีละ 122 ล้านบาท และยังช่วยส่งน้ำรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำเดือนละ 7.0 ล้าน ลบ.ม.

ในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย 

 ส่วนแผนบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที ่ลุ ่มน้ำสะแกกรังตอนล่างระยะเร่งด่วน มี

แผนงานก่อสร้างโครงการสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบการพัฒนาบึงน้ำทรง งบ 

ลุยแก้สะแกกรังแล้งซ้ำซาก เพ่ิมความยั่งยืนเกษตรกร 



ประมาณ 120 ล้านบาท เพื่อเพิ่มการระบายน้ำและส่งน้ำให้

พื้นที่เกษตร 5,000-7,000 ไร่ ช่วยเหลือพื้นที่ ต.น้ำทรง อ.

พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และเติมน้ำแม่น้ำสะแกกรัง โครงการ

พัฒนาบึงขุมทรัพย์ งบประมาณ 200 ล้านบาท ช่วยเพื่อการ

อุปโภคบริโภค 200 ครัวเรือน การเกษตร 3,000 ไร่ ในพื้นท่ี 

ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี การปรับปรุงคลองหอมจันทร์ 

งบประมาณ 60 ล้านบาท 

 นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้วางแนว ทางการดำเนินการในระยะต่อไป โดยเตรียม

เสนอแผนงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมการพัฒนาแม่น้ำ

สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้ พร้อม

เชื่อมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมของลุ่มน้ำสะแกกรังอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

(มกอช.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายรองรับ Next Normal พัฒนาภาค

การเกษตรอย่างยั่งยืนในปี 2565 และสร้างเอกภาพในการขับเคล่ือนภารกิจ มุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ 

1.การผลิต เชื่อมโยงทรัพยากรการผลิตยั่งยืน เน้นผลิตสินค้ามูลค่าสูง ควบคู่กับการยกระดับ

มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร/สุขภาพ พืชพลังงานทดแทน และ

ผลักดันระบบฟาร์มอัจฉริยะ 2.การแปรรูป เน้นสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วย BCG Model การ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (GMP HACCP ฯลฯ) และ 3.การตลาด 

เน้นการนำเสนอคุณค่าต่อผู้บริโภค (การสร้าง Story) การสร้างสรรค์ packaging/branding การ

ทำ Online Marketing และการสร้างประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์การเกษตร 

 ท้ังนี้ การดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร จำเป็นต้องอาศัย

การบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ที ่ผ ่านมามกอช.ได้ร ับความร่วมมือจาก

ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายๆ ร้าน จากทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหาร

วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโครงการ Q Restaurant ในระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นกลไก

สำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ส่งผลต่อการผลักดันให้

แนวนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน 

มีร ้าน Q Restaurant ที ่คงสถานะการรับรอง 3,022 แห่ง/สาขา ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

ร้านอาหาร 2,363 แห่ง และร้านอาหารหลายสาขา 2 แห่ง รวม 659 สาขา (MK และยาโยอิ ทุก

สาขาท่ัวประเทศ) 

เกษตรฯยกระดับสินค้า ใช้วัตถุดิบที่ดีสร้างความเชื่อม่ัน 



 นอกจากนี้ มกอช.ยังร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ยกระดับร้าน Q 

Restaurant ให้เป็นร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมียม ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนายกระดับร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมี ่ยม มาอย่างต่อเนื ่อง โดยเริ่ม

ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้เร่ืองสินค้า Qให้กับเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร Q 

Restaurants เกษตรกร และเจ้าหน้าที่มกอช. และเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานกับ

ผู้บริโภค กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการ

สร้างเครือข่ายและบูรณาการพัฒนายกระดับคุณภาพร้านอาหารสู่วิถีชีวิตใหม่ ภายใต้ BCG 

Model เพื่อยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant ให้เป็นร้านอาหาร Q ระดับพรีเมียม 


