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 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมติดตามการบริหาร

จัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2564/65และการส่งเสริมแนวทางการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขต

พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 12โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และ

ผู ้เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยนายประพิศ เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่ 12 มีพื ้นท่ี

เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานประมาณ 2.4 ล้านไร่ม ีแผนปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65 

ประมาณ 8.3แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 34 โดยใช้ปริมาณน้ำต้นทุนจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นส่วน

ใหญ่ ซึ่งแนวโน้มปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้า

สู่ระบบชลประทานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รณรงค์ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อย ตามโครงการ

สาธิตการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ภายใต้โครงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของ

แผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีพื้นที่นำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ โครงการ

ชลประทานเชียงใหม่, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่, โครงการชลประทาน

อุบลราชธานี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จ.อุบลราชธานี รณรงค์การใช้น้ำอย่าง

ประหยัดด้วยการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำนาแบบ

ใช้น้ำน้อย เป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำในการทำนา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว สามารถ

ลดปริมาณการใช้น้ำได้มากถึงร้อยละ 28 ของปริมาณน้ำที่ใช้ในการทำนาแบบทั่วไป ซึ่งโดยปกติ

จะใช้น้ำประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/ไร่ แต่ถ้าทำนาแบบแกล้งข้าวจะใช้น้ำเพียง

ประมาณ 860 ลบ.ม./ไร่ นอกจากจะลดปริมาณการใช้น้ำลงแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 

สารเคมี และน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงจากไร่ละประมาณ 5,600 บาท 

เหลือประมาณ3,400 บาท ที่สำคัญยังทำให้คุณภาพข้าวดีขึ้น เพิ่มปริมาณผลผลิตได้สูงกว่าไร่ละ 

1,200 กิโลกรัม ได้อีกด้วย 
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 “สุวัจน์” ชี ้เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2565 ยังต้องพึ ่งพาตนเอง แนะรัฐบาลกระตุ้น

เศรษฐกิจต่อเนื่อง หากจำเป็นต้องกู้เพิ่มก็ต้องกู้ ต้องคิดหาแพลตฟอร์มใหม่ให้ประเทศรบบนจุด

แข็ง ไม่มีวันแพ้ สร้างประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ระดับไฮเอนด์ พร้อมกระตุ้น

คนไทยเท่ียวไทย ลงทุนในไทย ซื้อของไทย ใช้ของไทย 

 

กรมชลฯขยายผลทำนาใช้น้ำน้อย 

สร้างแพลตฟอร์มใหม่ให้ประเทศ “สวัุจน์” แนะรัฐบาลหากจำเป็นกู้เพ่ิมก็ต้องกู้ 



 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา 

เปิดเผยถึงมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ว่า คนไทยยังคงต้องพึ่งพา

ตนเอง เนื ่องจากการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจมีสองอย่างคือชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน และ

ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที ่ยว แต่ทั ้งสองประเด็น ยังมีข้อจำกัด โดยการท่องเที ่ยวที ่จะทำให้

เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วที่สุด แต่ผลจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.

2564 ทำให้ตลอดทั้งปี ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในระดับ 500,000 คน แม้เปิดประตูแลว้ก็

ยังเข้ามาไม่ถึง 1 ล้านคน จากเดิมเคยมีถึง 40 ล้านคน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 

ท่ัวโลก ท่ีมีสายพันธุ์โอมิครอนเกิดขึ้น มีการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ เป็นเรื่องของความพร้อม

ของประเทศต้นทางด้วย 

 “ถ้าโควิด-19 ของโลกไม่ขยายมากนัก ในปี 2565 นักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมา แต่ไม่ใช่ 40 

ล้านคน ถ้าจะกลับมาเหมือนเดิมอย่างน้อยต้องใช้เวลา 2-3 ปี ก็อาจจะมีมาบ้าง 10 ล้านคน” 

 ส่วนเรื ่องการเข้ามาลงทุน ต้องมีเรื ่องของความเชื ่อมั ่นสถานการณ์ความเรียบร้อย

ภายในประเทศ รัฐบาลต้องมีนโยบายท่ีชัดเจน ต้องย้ายเงินมาลงทุนต้องมาตอกเสาเข็ม ต้องมาขอ

อนุญาต กระบวนการต่างๆใช้เวลา 4-5 ปี ฉะนั้นถ้าคิดจะฟื้นตัวเศรษฐกิจโดยเร็วจากการลงทุน

ต้องใช้เวลา 

 

ปี 2565 ประเทศไทยต้องพ่ึงตัวเอง 

 นายสุวัจน์กล่าวว่า ดูภาพรวมแล้วปี 2565 เศรษฐกิจไทย ถ้าจะมีที่สุดจะขยายตัวกว่า 3% 

ส่วนปี 2564 คงขยายตัว 1% กว่าๆ การพึ่งพาตนเองที่สำคัญที่สุดคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ 

โครงการต่างๆท่ีรัฐบาลออกมา เราเท่ียวด้วยกัน คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน ยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นการสร้างดี

มานด์จากคนในชาติ เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยมี 40 ล้านคนยังไม่มาก วันนี้ก็ต้องอาศัยคน

ไทย 60 ล้านคนออกมาใช้จ่ายถ้าใครยังพอมีกำลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรักษาเอสเอ็มอี และ

รักษาให้คนยังมีงานทำ 

 โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้ ต้องมีต่อเนื่องในปี 2565 เพื่อรักษาการเติบโตของอัตรา

การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ตัวอย่าง พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้โค

วิด-19 วงเงิน 500,000 ล้านบาท ใช้บรรเทาเยียวยา 300,000 ล้านบาท และใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ 

170,000 ล้านบาท ควรเพิ่มสัดส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สูงขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาทำงาน 

การกระตุ ้นต้องทำให้ถูกจุดเพื ่อให้เศรษฐกิจกระเตื ้อง ที ่ผ่านมาการช่วยเหลือโดยตรงถึง

ผู้ประกอบการ ยังไม่เพียงพอ ถ้ามีมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีโดยตรง โดยเฉพาะกิจการขนาด

เล็กท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ต้องช่วยให้เขาอยู่ได้ก่อน 

 “ผมคิดว่าการกู้เงินเพิ่ม ถ้าจำเป็นก็ต้องทำ ทุกประเทศทั่วโลกก็ทำกัน และตอนนี้ขยาย

เพดานหนี้สาธารณะไป 70% ของจีดีพี จึงมีพื้นท่ีให้กู้ได้อีก 1 ล้านล้านบาท ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

แต่ก็ต้องเตรียมเงิน ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจไทยจะลำบาก จะอยู่ไม่ได้” 

 นายสุวัจน์กล่าวว่า การกระตุ้นการใช้จ่าย ของคนไทยมีความจำเป็นเหมือนสมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายชาตินิยม ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ เพื ่อกอบกู้

เศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเมืองวันนี้ก็ต้องออกมาแนวนี้ เมดอินไทยแลนด์ไทย



เที่ยวไทย ไทยลงทุนในไทย ไทยซื้อของไทย ไทยใช้ของไทย ต้องเอาความเป็นชาตินิยมมากระตุ้น 

และมากอบกู้ไม่ให้พวกเราจมน้ำ เพื่อรอวันโควิด-19 คล่ีคลาย 

 

สร้างแพลตฟอร์มใหม่ให้ประเทศ 

 ขณะเดียวกัน ต้องมองไปข้างหน้าและคิดนโยบายเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ว่าต้องทำ

อะไรบ้าง เพราะพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของคนจะเปล่ียนไปและมากระทบต่อธุรกิจ ต่อการ

ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของไทย ต้องคำนึงถึงแล้ว จะดำเนินนโยบายของประเทศอย่างไร 

เพื ่อสร้างความเข้มแข็งที ่ยั ่งยืน โดยต้องติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกมาปรับแผน

ภายในประเทศด้วย ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ราคาน้ำมัน

ท่ีสูงขึ้น และภาวะเงินเฟ้อในโลกท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีทุกประเทศกู้เงินมาใช้จ่ายดูแลปัญหาโควิด-19 

จนหนี้สาธารณะของทุกประเทศท่ัวโลก อยู่ท่ี 226 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 250% ของจีดี

พีโลก 

 “วันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยควรสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของประเทศ ประเด็นแรกต้อง

สร้างความเข้มแข็งของประเทศภายใต้ ไทยแลนด์ กรีน เพราะวันนี้กระแสโลกร้อน เรื่องการ

รักษาสิ่งแวดล้อมมาแรงมาก ต่อไปเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะตามมา ต้องสร้างความ

ตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องให้ความสำคัญกับเขตภูมิรัฐศาสตร์ที่เปล่ียนแปลง

ไป ซึ่งประเทศไทยถูกรายล้อมไปด้วยข้อตกลงทางการค้าต่างๆที่มีทั้งด้านบวกและลบ หากตั้งรับ

ไม่ดี สินค้าต่างๆจะเข้ามาตีเรากระจุย หากตั้งรับให้ดี ประเทศไทยจะเป็นประตูการค้าสู่โลกผ่าน

เวทีต่างๆ และเป็นตัวเพิ่มระบบเศรษฐกิจให้ไทย เป็นด่านหน้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” 

 

รบบนจุดแข็งไม่มีวันแพ้ 

 ประเด็นต่อมาต้องสร้างจุดเปลี ่ยนของการท่องเที ่ยว สร้างสินค้าท่องเที่ยวให้มีความ

หลากหลาย และมีความแตกต่าง และยกระดับประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางระดับไฮเอนด์ 

เพื่อดึงให้นักท่องเท่ียวอยู่ให้นานขึ้น ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง

ของกลุ่มดิจิทัล นอแมด (Digital Nomad) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานผ่านระบบเทคโนโลยี สามารถ

อยู่ที่ใดในโลกก็ทำงานได้ และต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มใช้จ่ายสูง และ

สร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองอาหารอร่อยของโลก 

 “ต้องสร้างประเทศไทยให้เป็นของดีราคาแพง ปรับการดูแลความปลอดภัยให้ดี จะสามารถ

พลิกประเทศไทยได้ เป็นการพัฒนาประเทศบนจุดแข็ง ท่ีใครมาขโมยไปไม่ได้ การรบบนจุดแข็งจะ

ไม่มีวันแพ้” 

 นายสุวัจน์กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีสินค้าเกษตร 5 ชนิดสำคัญในมือที่เป็นระดับโลก 

ได้แก่ ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน จะต้องเปล่ียนจากการส่งออกวัตถุดิบ เป็น

การนำเทคโนโลยีมาปรับให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออก จะมี

รายได้มหาศาลเป็น 100 เท่า และสุดท้ายต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาของประเทศไทย ให้เด็กมี

พื้นที่ค้นคว้าหาทักษะของตัวเองให้เจอว่าเก่งด้านไหน เพื่อให้เป็นกำลังมหาศาลของชาติภายใต้

แพลต ฟอร์มใหม่ของประเทศ 


