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แลงซ้ําซาก! สะทอน "กระทรวงเกษตรไทย" ไรนํ้ายา 

 ความยุงยากทางเศรษฐกิจ ที่เกิดข้ึนในปนี้ คง
ทําใหประชาชนคนไทย ตองลุนกันอยางหนัก 
กับการประคับประคองเศรษฐกิจไทย เพราะ
เพียงแคระยะ 3 เดือนแรก ปญหาตางๆ ก็เริ่ม
รุมเราเศรษฐกิจไทย อยางหนักหนาสาหัส ทั้ง
จากวิกฤติราคาน้ํามัน ปญหาเงินเฟอ การขาด
ดุลการคา และดุลบัญชีเดินสะพัด 

และโดยเฉพาะวิกฤติภัยแลง ทีต่ั้งเคามา ตั้งแต
ปลายป 2547 และมีแนวโนม จะหนักหนวงยิ่งกวา ทุก
ปญหาและทุกปที่ผานมา และคาดวาจะเปน "ภัยแลง
มาราธอน" ที่ทอดยาวกินเวลากวา 7-8 เดือน จนกวา
จะเขาสูฤดฝูนในชวงเดือน พ.ค. 2548 ไปแลว 

นาประหลาดดินแดนสุวรรณภูมิ ที่ไดช่ือวาเปนดินแดนอู
ขาวอูนํ้า ที่ทําใหรฐับาลไทยถึงกับประกาศจะเปน "ครัว
ของโลก" แตกลับเผชิญปญหา "นํ้าทวม-วิกฤติภัยแลง" 

ซ้ําซากทุกป เพียงแตวาปไหนจะรุนแรงกวากันเทาน้ัน  

รัฐบาลชุดแลวชุดเลาที่เขามาไมเคยรูซึ่งถึงแกนแทของปญหา และไมสามารถแกไขปญหา
เรื่องน้ีไดอยางถาวร ทั้งๆที่ "นํ้า" เปนหัวใจสําคัญยิ่งสําหรับประเทศไทยที่ตองพึ่งรายได 
จากภาคการเกษตรเปนหลัก ในขณะที่วางยุทธศาสตรที่จะเปนครัวของโลก แตวิถีชีวิตของ
เกษตรกรไทยกลับถูกปลอยไปตามยถากรรม ขาดความมั่นคง ตองแขวนอยูบนเสนดาย  

"ทีมเศรษฐกิจ" ถือโอกาสนี้ขุดตนตอของปญหาเพื่อใหทุกฝาย ไดเก็บไปสังเคราะห
และสังคายนาขนานใหญ อยาไดหมักหมมซุกใตพรมอีก เพียงเพราะผลประโยชน
เฉพาะหนากันอีก  

ผาตนตอวกิฤติภัยแลง 

ปญหาภัยแลงในปน้ี ตั้งเคามาตั้งแตปลายปที่ผานมา โดยตนเดือน ต.ค. 2547 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งอยูภายใตกํากับดูแลของ นายเนวิน ชิดชอบ รมช.กระทรวง
เกษตรฯ ไดเตือนภัยวาปริมาณนํ้าในเขื่อนและอางเก็บนํ้าตางๆมีเกณฑต่ํากวาปกติ โดย
ปริมาณนํ้าในเขื่อนที่อยูในขั้นวิกฤติต่ํากวารอยละ 20 ถึง 4 เขื่อน ไดแก เขื่อนลําตะคองรอย
ละ 19 เขื่อนลําพระเพลิงรอยละ 18 เขื่อนทับเสลารอยละ 11 และเขื่อนกระเสียวรอยละ 4 

ขอมูลสวนนี้ ทาง สศก.ไดรายงานในที่ประชุมผูบริหารระดับสงูของกระทรวงเกษตรฯทุก
สัปดาห แตกระทรวงเกษตรฯกลับน่ิงเฉย ไมมีความพยายามทีจ่ะระดมกําลังแกปญหาอยาง
จริงจัง 

การไมเอาใจใสกับปญหาภัยแลงทําใหนํ้าในเขื่อนที่ลดลงมากในป 2546 ไมไดรับการจัดการ
ใหเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปญหาในป 2547 และภัยแลงที่เกิดขึ้นในปน้ี 
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ยิ่งกวาน้ันการจัดการกับปญหาดวยแนวคิดเดิมๆ ที่ไมรูเหนือรูใต วาดินฟาอากาศของโลก
วิปริตแปรปรวนไปอยางไรแลว ทําใหปญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเขาสูขั้นวิกฤติในที่สุด 
สรางความเสียหายใหพชืผลทางการเกษตรมหาศาล และถึงขั้นขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ซึ่งปจจุบันปริมาตรน้ําใชการไดของอางเก็บนํ้าขนาดใหญทั่วประเทศในปจจุบันเหลืออยูที่ 
16,602 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 38 ของความจุใชการไดของอางเก็บนํ้า โดยอางเก็บนํ้าที่
มีปริมาตรน้ํานอย ไดแก อางเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ ลําตะคอง ลําพระเพลิง ทับเสลา และกระ
เสียว อยูในเกณฑรอยละ 4, 7, 8, 7 และ 0 ของความจุใชการไดของอางเก็บนํ้าตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม บทเรียนความสูญเสยีที่เกิดขึน้ในอดตี ไมไดชวยใหการจัดการปญหา
ในปจจุบันดีขึ้นแตอยางใด ทั้งๆทีค่วามเสยีหายที่เกิดขึน้ในแตละปจากวิกฤติภัยแลง
นี้ สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรอยางรุนแรง และสงผลเปนลกูโซตอการ
จับจายใชสอย ที่ถือเปน "พลังขับเคลือ่นทางเศรษฐกิจ" ของประเทศโดยตรง 

เสียหายรวมกวา 2.3 หมื่นลาน 

ภาพรวมผลกระทบจากวิกฤติภัยแลงในปน้ี จากขอมูลของกระทรวงเกษตรฯกินพื้นที่กวา 71 
จังหวัด มีเพียง 5 จังหวัดที่ไมประสบปญหาภัยแลง ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร เน่ืองจากอยูในเขตชลประทานทุงเจาพระยาใหญ ที่รับนํ้า
ตนทุนที่สําคัญจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ และอีกสวนเปนพื้นที่
ชลประทานแมกลองใหญ ที่รับนํ้าตนทุนจากเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร  

ขณะที่พื้นที่อื่นๆตางไดรับผลกระทบจากภัยแลงกันถวนหนา ไมเวนแมแตจังหวัด
ทางภาคใต แสดงใหเหน็วา การบริหารจัดการน้ําของไทยไรประสิทธิภาพ!! 

กรมสงเสริมการเกษตรไดประเมินความเสียหายจากภัยแลง ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2547 -1 มี.ค.
2548 มีเกษตรกรไดรับความเดือดรอน จํานวน 1.4 ลานราย พื้นที่การเกษตรประสบภัย 
จํานวน 26.38 ลานไร โดยเสียหายสิ้นเชิงแลว 11 ลานไร 

ความเสียหายที่เกิดขึน้กับภาคการเกษตรนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
วิเคราะหวา จะมีมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจเปนมูลคาทั้งสิ้น 23,703 ลานบาท 

เมื่อยอนกลับเขามามองโครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรฯเอง ก็กําลังแขวนอยูบน
เสนดายเชนกัน หากวิกฤติภัยแลงยังไมสามารถจัดการใหเปนผลสําเร็จได โดยเฉพาะ
โครงการขยายพื้นที่ปลูกยาง 1 ลานไรในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ที่ใชงบประมาณกวา 
1,440 ลานบาท ซึ่งขณะนี้ตนกลายางที่เริ่มลงปลูกตั้งแตปที่แลว ไดประสบปญหาลมตายไป
มากกวา 50% แตทางกระทรวงเกษตรฯกลับไมสนใจขอมูลสวนนี้ 

อีกโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี คือโครงการสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อ 1 
ลานครอบครัว ใหเกษตรกรยืมโคไปเลี้ยงคนละ 5 ตัว ซึ่งฝายการเมืองไดใหคํามั่นสัญญากับ
เกษตรกรเปนมั่นเปนเหมาะไวแลว ในชวงการเลือกตั้งที่ผานมา 

แตหากสถานการณภัยแลงยังคงลกุลามเปนวงกวางเชนนี้ ความเสี่ยงของเกษตรกร
ที่เขาโครงการยืมโคไปเลี้ยงยอมมีสูงมาก เพราะแมแตชวงเวลานีท้ี่รัฐบาลยังไมไดดี
เดยโครงการ ก็มีรายงานออกมาแลววา โคในมือของเกษตรกรเริ่มตายจากปญหาภัย
แลงบางแลว 



ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

เมื่อไมมีแหลงนํ้าก็ไมมีหญา โคยอมอดอาหาร อดนํ้าตาย หรือเล้ียงไมโต ความคาดหวังจะ
ใหเกษตรกรมีรายไดจากการกินสวนตางของน้ําหนักโคที่เพิ่มขึ้นคงยาก ในอนาคตคงจะหนี
ไมพนที่ภาครัฐจะตองนําเงินงบประมาณ ไปชดเชยใหกับเกษตรกรผูเล้ียงโคอีกเชนเคย 

ไรประสิทธิภาพเก็บน้ําฝน 

หลายคนอาจตั้งคําถามวา สาเหตุของภัยแลงเปนเพราะฝนไมตกหรือเกิดจากการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติใหหมดไป แตน่ันเปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาหรือปลายเหตุเทาน้ัน
สาเหตุที่แทจริงปฏิเสธไมไดเลยวา มาจากการบริหารจัดการนํ้าที่ไรประสิทธิภาพ เพราะจาก
ขอมูลของกรมชลประทานระบุวา ในแตละปประเทศไทยจะมีปริมาณนํ้าฝนปละประมาณ 
800,000 ลาน ลบ.ม. ในปริมาณดังกลาวกวา 600,000 ลาน ลบ.ม. จะซึมลงใตดิน และ
บางสวนจะระเหยกลับคืนสูบรรยากาศ อีก 200,000 ลาน ลบ.ม. อยูในแมนํ้าลําคลอง หวย 
หนอง บึง และสามารถกกัเก็บนํ้าไวไดประมาณ 72,000 ลาน ลบ.ม. แตสามารถนําไปใช
ประโยชนดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเพียง 49,900 ลาน ลบ.ม.เทาน้ัน 

 

ที่เหลืออีก 23,100 ลาน ลบ.ม. เปนปริมาณนํ้าที่ตองเก็บไวในเขื่อน ไมสามารถปลอยนํ้า
ออกมาใชไดเพื่อรักษาตัวเขื่อนเอาไว สวนที่เหลือกวา 128,000 ลาน ลบ.ม. ตองปลอยลงสู
ทะเลไป 

ผูที่มีสวนรับผิดชอบทุกฝายทราบขอมูลตรงน้ีดี แตกลับไมมีการผลักดันใหเกิดผลในการกัก
เก็บนํ้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งๆที่ประเทศไทยมีพื้นที่ดานการเกษตรถึง 131 ลานไร แตเปนพื้นที่ที่มี
การพัฒนาแหลงนํ้า และระบบชลประทานสมบูรณแบบเพียง 22.87 ลานไรเทาน้ัน 

"สามารถ โชคคณาพิทักษ" อธิบดีกรมชลประทาน ใหเหตุผลที่ไมสามารถขยายการกัก
เก็บนํ้าเพิ่มขึ้นไดวา เปนเพราะติดขัดปญหาเรื่องงบประมาณทีไ่มเพียงพอ ประกอบกับการ
เกิดปญหาเรื่องการตอตานจากเอ็นจีโอไมใหมีการสรางเขื่อน รวมไปถึงพื้นที่บางสวนอยูใน
เขตอนุรักษไมสามารถเขาไปบริหารจัดการได ทําใหปญหาดังกลาวคาราคาซังมาโดยตลอด 

แตจากการวิเคราะหพบวา การคิดตนทุนนํ้าของกระทรวงเกษตรฯ นาจะมีขอบกพรอง
เน่ืองจากยังยึดติดกับกรอบเดิมๆ ที่คิดตนทุนนํ้าฝนที่ได 12 เดือน ทั้งๆที่ควรจะคิดเฉพาะ 4-5 
เดือนที่มีฝนตก 

นอกจากนั้น จากขอมูลของกระทรวงเกษตรฯ พบวา ในชวงเดือน พ.ย.ที่ผานมา ทางกรม
ชลประทานไดสั่งระบายน้ําเขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎรธานี ออกไปเพื่อใหสามารถรองรับนํ้า
ไดอีก 2 เทา เพราะคาดวาจะมีพายุหมุยฟาเขามา แตเปนการคาดการณที่ผิดพลาดทําใหเสีย
นํ้าไปฟรีๆ และทําใหภาคใตประสบปญหาภัยแลงในขณะนี้ ทั้งๆเปนภาคที่ฝนตกหนาแนน
ที่สุดในประเทศไทย และแทบไมเคยมีปญหาภัยแลงมากอน  
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ขาดแผนแมบทจัดการน้ํา 

ดาน "ปราโมทย ไมกลดั" ส.ว.กรงุเทพฯในฐานะประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
เกษตรและสหกรณ วฒิุสภา อดตีอธิบดีกรมชลประทาน ใหความเห็นอยางนาสนใจวา 
ไดพยายามผลักดันใหมีแผนแมบทจัดการนํ้าของประเทศ มาตั้งแตรับราชการระดับ 9 ใน
ตําแหนงรองอธิบดีกรมชลประทาน ตั้งแตป 2535-36 จนถึงขณะนี้ผานไปกวา 12-13 ปแลว 
แตยังไมมีแผนแมบทที่ชัดเจนออกมา ทําใหการจัดการนํ้าของประเทศลมเหลวมาโดยตลอด 

แมการบริหารจัดการภายใต "รัฐบาลทักษิณ" ในรอบ 4 ปที่ผานมา ก็ไมเห็นการ
ขับเคลือ่นระบบการจัดการน้ําของประเทศทีเ่ปนรูปธรรม แตละปมีเพียงการเขาไป
แกไขปญหาเฉพาะหนา เชนการใชรถบรรทุกน้ําไปชวยเหลือเรือ่งน้าํกิน น้ําใชเปน
ครั้งคราว การทําฝนเทยีม หรือการอุดหนุนเครื่องสูบน้ํา 

สวนหนึ่งของความลมเหลวในกระบวนการจัดการนํ้า เปนผลมาจากการปฏิรูปโครงสราง
กระทรวง ทบวง กรมใหมที่แยกบางหนวยงานของกระทรวงเกษตรฯ ออกไปเปนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แยกการทํางานระหวางกรมชลประทานและกรม
ทรัพยากรน้ําที่ตั้งขึ้นใหมออกจากกัน ทําใหทั้งสองหนวยงานมองปญหาคนละดาน แบบแยก
สวนและขาดการบูรณาการจัดการรวมตามที่รัฐบาลตั้งเปาหมายไว ทํางานซ้ําซอนและแยง
งานกันเอง  

"ปญหาการจัดการนํ้าจะตองมีการวางแผนรวมกัน ทั้งการจัดการน้ํา การอนุรักษแหลงนํ้า
ธรรมชาติ รวมถึงการแกไขปญหาน้ําเนาเสียที่ตองทําแบบครบวงจร ผมเห็นดวยที่ในอนาคต
จะตองมีการตั้งทบวงน้ําขึ้นมา เพื่อดําเนินการเรื่องน้ีโดยเฉพาะใหการบริหารจัดการนํ้าเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน และตองการให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องแผนแมบทการจัดการนํ้า โดยรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดานจากทุกฝาย" 
นายปราโมทยกลาว 

นายปราโมทยกลาวอีกวา สิ่งทีส่ําคัญตองมีการจัดทําพิมพเขียว ของแตละหมูบาน มี
การวิเคราะหสภาพดนิ ความสูงต่ําของพื้นที ่การสํารวจแหลงน้ํา ปริมาณความ
ตองการใชน้ํา การใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และตองดึงชาวบานเขามามีสวน รวมใน
การบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการน้ําไดเหมาะสมกับพื้นที่ ไมใชมอง
แคการเขาไปจัดการน้ํา 25 ลุมน้ํา หรือการสรางโครงขายน้ํา (Water Grid) ที่ใช
งบประมาณกวา 200,000 ลานบาทเทานั้น 

"การบริหารจดัการนํ้าตองอาศัยเวลา และมีขอมูลที่ครบรอบดาน เพราะการจัดการนํ้าไม
เหมือนกับการตัดถนน ที่สั่งปุบก็ทําไปไดทั่วทุกพื้นที่ แตนํ้ามีขอจํากัดทั้งเรื่องสภาพดิน 
ความสูงต่ําของพื้นที่ คนจําเปนตองปรับและเขาใจเรื่องนํ้าใหมากขึ้น ไมใชคิดแคจะสราง
โนนสรางนี่แบบไรทิศทาง" 

จากขอมูลขางตน ชี้ใหเห็นวา การบริหารจัดการน้ําและการแกปญหาภัยแลงของ
กระทรวงเกษตรฯ ที่ผานมาไรประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง ทําไดเพียง "พึ่งฟาพึ่งฝน" 
หรือไมก็รอขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแนวทางการ
ทํา "ฝนเทยีม" ในการแกไขปญหามาโดยตลอด  

"ในหลวงของเรา" ตองลําบากตรากตรําพระวรกาย เพื่อหาหนทางชวยบรรเทาความยากเข็ญ 
ติดตามสถานการณอยางใกลชิด ทรงตรวจดูเมฆทุกช่ัวโมงดวยพระองคเอง ในขณะที่
กระทรวงเกษตรฯบอดใบ 



ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

ยิ่งกวาน้ัน หากโฟกัสผลงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ผานมา กลับเห็นแตโครงการเสนอ
ขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชนเขากระเปาผูมีอํานาจ นําไปสูปญหาการทุจริตครั้งแลวครั้ง
เลา ตั้งแตโครงการทุจริตปุย พันธุขาว ธนาคารโค กระบือ ฯลฯ และลาสุดการทุจริตโครงการ
แทรกแซงราคาลําไย ที่ยังคาราคาซังอยู หรือไมก็เปนโครงการที่สรางขึ้นมาแตไม
สัมฤทธิผล ทิ้งภาระหนี้สินทวมทนใหกับเกษตรกร 

ลองพิจารณาวา ในชวงระยะเวลา 50 ปที่ผานมา กระทรวงเกษตรฯไดสรางสิง่ทีด่ีๆ
อะไรไวใหคนไทย และประเทศชาติบาง 

หากคําตอบที่ไดคอื "ไมมี" วันนีก้็ไมรูวาจะ "มี" กระทรวงเกษตรฯตอไปไวเพือ่อะไร.  

ทีมเศรษฐกจิ หนังสือพมิพไทยรัฐ วันจันทรที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548 

 
 


