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ศรีลังกาเป็นอีกประเทศที่มีปัญหาเรื่องสารเคมี
เกษตรคล้ายบ้านเรา เอ็นจีโอจุดประกายความน่า
รังเกียจ และมีการแบนสารกำจัดวัชพืช 2 ชนิดสำคัญ 
นั่นคือ พาราควอต และไกลโฟเซต ในเวลาไล่เลี่ยห่าง
กันแค่ปีเดียว ...ต่างจากบ้านเราที่จ้องจะแบนพร้อม
กันทีเดียว 2 ตัว แบนไปแล้วเกิดอะไรขึ้น ทำไมศรี

ลังกาต้องหวนกลับมาใช้ใหม่...เป็นเรื่องที่ Prof. Buddhi Marambe นายกสมาคมวิทยาการวัชพืช
แห่งประเทศศรีลังกา ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในเวทีเสวนา “ทางออกที่ยั่งยืนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” จัด
โดย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ศรีลังกาใช้พาราควอตมาตั้งแต่ปี 2503...มีปัญหาเหมือนบ้านเรามีคนเอาพาราควอตมากินฆ่าตัว
ตายกันปีละ 400-500 คน...ปี 2551 เลยมีมาตรการจำกัดการใช้ และมาประกาศแบน ห้ามใช้เด็ดขาด
ในปี 2557 ส่วนไกลโฟเซต ศรีลังกาเริ่มให้ใช้เมื่อปี 2520 เพื่อกำจัดวัชพืชริมถนน แปลงชาร้าง เพราะมี
ปัญหาการระบาดของวัชพืชข้ามปี...วัชพืชที่มีหัวมีเหง้าอยู่ใต้ดิน พาราควอตกำจัดได้ไม่หมด เพราะไม่ใช่
สารดูดซึม ที่ลงไปทำลายหัวเหง้าใต้ดินได้ ปี 2541 อนุญาตให้ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าวได้...ล้างเตรียม
แปลงก่อนปลูกข้าว บังเอิญในกาลต่อมา ศรีลังกามีปัญหาผู้ป่วยโรคไต CKDu ในชาวนา เอ็นจีโอ
กล่าวหา ไกลโฟเซตคือตัวการ ทั้งที่เริ่มพบโรคนี้มาตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะมีการใช้ไกลโฟเซตในนา...ที่
น่าแปลก เกษตรกรปลูกชาใช้ไกลโฟเซตเหมือนกัน กลับไม่พบการป่วยด้วยโรคนี้ กระนั้นการปลุกกระแส
ชวนเชื่อให้สังคมตื่นกลัวเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

ประจวบกับปี 2558 สถาบันการวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จัดให้ไกลโฟเซต เป็นสารอยู่ใน
กลุ่ม 2A ที่สงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ เพราะยังมีหลักฐานเล็กน้อยไม่พอที่จะบ่งชี้ว่าทำให้
มะเร็งในมนุษย์...ต่างจากสารในกลุ่ม 1 ที่ยืนยันไปแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 

กระนั้นความกลัวและไม่เข้าใจในคำจำกัดความ สารกลุ่ม 2A ในที่สุดรัฐบาลศรีลังกาประกาศแบน
ไกลโฟเซต ในปี 2558...ทั้งที่ปี 2557 ได้แบนพาราควอตไปก่อนแล้ว  เมื่อสารกำจัดวัชพืช 2 ขวัญใจ
เกษตรกรถูกห้ามใช้...อะไรเกิดขึ้นตามมา ติดตามตอนต่อไป 
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กำลังเป็นประเด็นร้อนฉ่า ทอล์กออฟเดอะทาวน์ ทั้งในวงสนทนา สภากาแฟ แม้กระทั่งในโลก
ออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บรรดาคนมีบ้านหลายหลัง คอนโดมิเนียม ที่ดิน โดยเฉพาะที่รกร้าง
ว่างเปล่า จะต้องเสียภาษีกันแล้ว 

เนื่องจากเป็นการจัดเก็บปีแรก จึงสับสนอลหม่าน ว่าอัตราภาษีที่ต้องจ่ายจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ 
แบบไหนที่เรียกบ้านหลังหลัก แบบไหนที่เรียกบ้านหลังอื่นๆ หรือหลังที่ 2-3-4 ที่โกลาหลกันไปยิ่งอีกคือ 
มีบรรดาผู้คนที่ได้รับจดหมายจากสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้ส่งไปถึงเจ้าของห้องใน
คอนโดมิเนียมออกมาบ่นกันยกใหญ่ว่า ด้วยประการฉะนี้ “ทีมเศรษฐกิจ” จึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งใหม่ มานั่งทำความเข้าใจกันอีกครั้ง  

 
 
รัฐบาลเลื่อนจัดเก็บ ส.ค.2563 

ผู้ที ่กังวลการถูกจัดเก็บภาษีในครั้งนี้ ยังมีเวลาเตรียมตัว เพราะรัฐบาลเองก็ยังไม่พร้อม ทาง
กระทรวงมหาดไทยจึงขยายเวลาในการชำระภาษี จากภายในเดือน เม.ย.2563 เป็นภายในเดือน ส.ค.
2563 แต่ขอย้ำว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เริ่มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เช่นเดิม เพียงแค่เลื่อนการจัดเก็บออกไป สำหรับเหตุที่ต้องเลื่อนการจัดเก็บ 
เพราะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ยังต้องออกกฎหมายลำดับรองอีก 8 ฉบับ ทำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถแจ้งบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ได้ตามกรอบเวลา เดิมภายในปี 2562 ทาง
กระทรวงมหาดไทยจึงขยายเวลาในการชำระภาษี จากภายในเดือน เม.ย.2563 เป็นภายในเดือน ส.ค.
2563 เพื่อจะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม รวมไปถึงอาจถูกระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงมีภาระภาษีค้างชำระอยู่ ถามว่า ทำไมรัฐบาลถึงลุกขึ้นมา

รอ้นทัง้ประเทศรฐัจดัเกบ็ภาษทีีด่นิ 



เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คงต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เสียที่เดียว เพราะในอดีตก็มีการจัดเก็บภาษี
บำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ใช้มายาวนานถึง 80 ปี และเพิ่งถูกยกเลิกไป  อันเนื่องจาก
กฎหมายเดิมมีความลักลั่นในการจัดเก็บเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจ จึงเป็นเหตุให้มีการทุจริตใน
การจัดเก็บ 
 
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ 

ในมุมของกระทรวงการคลังมีคำยืนยันจาก นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง ที่ว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของ
คนที่มีการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก ที่ไม่เคยเสียภาษีหรือเสียภาษีอัตราต่ำ จะต้องเข้าสู่
ระบบเสียภาษีให้ถูกต้อง ขณะที่ชาวบ้านทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากใครได้รับผลกระทบในช่วง 
3 ปีแรก รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาให้แก่ผู้ที ่เสียภาษีเพิ่ม โดยให้ส่วนลด เช่น จากเดิมเคยเสียภาษี 
1,000 บาท ส่วนภาษีที่ดินใหม่ต้องเสีย 2,000 บาท ตรงนี้ในปีแรกรัฐให้จ่ายเพียง 25% ของส่วนต่าง 
ทำให้เหลือจ่ายจริงเพียง 1,250 บาท 

ส่วนปีที่ 2 จะให้ส่วนลด 50% ของส่วนต่าง ปีที่ 3 จะให้ส่วนลดเหลือแค่ 75% ของส่วนต่าง และ
ปีที่ 4 จะต้องจ่ายเต็มจำนวน 100% นายลวรณ ระบุด้วยว่า การเก็บภาษีที่ดินฯใหม่จะไม่เป็นภาระแก่ผู้ที่
ต้องเสียภาษีของประเทศ โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านเพื่ออยู่อาศัยหลังเดียว หรือบ้านหลังหลัก เนื่องจาก
จะได้รับการยกเว้นเสียภาษีบ้านที ่มีราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ ่งในจำนวนนี ้มีบ้านและ
คอนโดมิเนียมถึง 99.6% ที่มีราคาไม่ถึง 50 ล้านบาท และไม่เข้าข่ายเสียภาษี สำหรับบ้านและคอนโดฯ 
ที่ราคาเกิน 50 ล้านบาท เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีประมาณ 10,000 หลังเท่านั้น  ส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะ
และมีกำลังในการชำระภาษีได้อยู่แล้ว ส่วนคนที่มีบ้านหลังที่สอง หรือหลังถัดๆ ไปจะเสียภาษีแต่เสียใน
อัตราต่ำ อาทิ บ้านราคา 1 ล้านบาท เสียภาษีเริ่มต้นแค่ 200 บาทต่อปี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ ช่วยแก้ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ทำให้รัฐ
จัดเก็บรายได้มากขึ้นกว่าภาษีประเภทเดิม คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กับภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งจัดเก็บภาษี
ได้ปีละ 30,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอีกปีละกว่า 10,000 ล้านบาท คาดว่าปีแรกจะสามารถจัดเก็บภาษีได้
ถึง 40,000 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าจากกลุ่มนายทุน 
และผู้ประกอบการต่างๆ ที่แต่เดิมไม่เคยเสียภาษีส่วนนี้ 
 
ชำแหละอัตราภาษีบ้าน 

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มี 4 
ประเภท ประกอบด้วย 1.เกษตรกรรมจะยกเว้นภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ใช้ทำประโยชน์เกษตรกรรม ในปี 2563-2565 เป็นเวลา 3 ปี 

จากนั้นตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ราคาประเมินมูลค่า 50 ล้านบาทแรกในส่วนบุคคลธรรมดาจะ
ได้รับการยกเว้น ส่วนที่เกินจากการยกเว้นจะต้องเสียภาษี ดังนี้  ราคาประเมิน 0-75 ล้านบาท เสียภาษี
อัตรา 0.01% (เฉพาะในมูลค่า 51-75 ล้านบาท) มูลค่า 75-100 ล้านบาท เสียภาษีอัตรา 0.03% 



มูลค่า 100-500 ล้านบาท เสียภาษีอัตรา 0.05% มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท เสียภาษีอัตรา 0.07% 
และมูลค่า 1,000 ล้านบาท เสียภาษีอัตรา 0.1% ยกเว้นที่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นของนิติบุคคล จะถูก
เก็บภาษีตามกำหนดซ่ึงเริ่มต้นล้านละ 100 บาท 

2.ที่อยู่อาศัย กรณีที่เป็นบ้านหลังหลัก หมายถึง มีชื่อเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ
ห้องชุด และมีชื่อในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับบ้านหลังหลัก 1 หลั ง มูลค่าที่ไม่เกิน 50 
ล้านบาท กรณีมีชื ่อเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว เช่น ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินบุคคลอื่น มีชื ่อใน
ทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม กรณีปลูกสร้างบ้านบนที่ดินบุคคลอื่น แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แม้ไม่ได้นำไป
ให้เช่า จะถือเป็นบ้านหลังอื่น ซึ่งจะถูกจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กำหนดทันที ส่วนกรณีของบ้านหลังอื่นๆ ไม่
ว่าจะเป็นหลังที่ 2-3-4 วิธีการพิจารณาคือ มีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (เพราะทุกคนมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านได้แห่งเดียว) มีภาระต้องจ่ายภาษีทุกหลัง ที่เป็นหลังอื่นๆ ถ้ามูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะ
เสียในอัตรา 0.02% หรือล้านละ 200 บาท เช่น บ้านหรือคอนโดมิเนียม ราคา 2 ล้านบาท จะเสียภาษี 
400 บาท 

สำหรับบ้านหลังหลักที่ราคาเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป อย่างไรก็ต้องเสียภาษี โดยราคาประเมิน 
50-75 ล้านบาท เสียภาษี 0.03% ต่อปี หรือล้านละ 300 บาท, ราคาประเมิน 75-100 ล้านบาท เสีย
ภาษี 0.05% ต่อปี หรือล้านละ 500 บาท และราคาประเมิน 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.1% ต่อปี 
หรือล้านละ 1,000 บาท เช่น บ้านราคา 100 ล้านบาท เสียภาษี 100,000 บาท 

ประเด็นสำคัญคือ บ้านหรือคอนโด-มิเนียม ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ เช่น ให้เช่าจะถูกเก็บในประเภท
อื่นๆ 0.3% หรือล้านละ 3,000 บาททันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่รกร้างว่างเปล่าจ่ายกระอัก 
ประเภทอื ่นๆ คือ ประเภทที่ 3 ที ่จ ัดเก็บ 

หมายถึง ที่ดินไม่ใช่เกษตรกรรมและอยู่อาศัย อาทิ 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม จะเสียภาษีใน
ราคาประเมิน 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.3% ต่อ
ปี หรือล้านละ 3,000 บาท ราคาประเมิน 50-
200 ล้านบาท เสียภาษี 0.4% ต่อปี หรือล้านละ 
4,000 บาท ราคาประเมิน 200-1,000 ล้านบาท 
เสียภาษี 0.5% ต่อปี หรือล้านละ 5,000 บาท 

ราคาประเมิน 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษี 0.6% ต่อปี หรือล้านละ 6,000 บาท ส่วนราคา
ประเมิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.7% ต่อปี หรือล้านละ 7,000 บาท 

ขณะที่กรณีที่ดิน 1 แปลงมีทั้งอยู่อาศัย ทำการค้า ทำเกษตรรวมกัน จะมีการคิดภาษีตามการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ โดยคำนวณมูลค่าเป็นตารางวา เช่น มีพื้นที่ 600 ตารางวา ปลูกบ้าน 100 ตารางวา 
จะคิดเฉพาะภาษีที่อยู่อาศัย 100 ตารางวา ส่วนอีก 300 ตารางวาไว้ปลูกกล้วยก็จะเสียภาษีเชิงเกษตร 
และอีก 200 ตารางวา ถ้านำไปปล่อยเช่าก็จะเสียภาษีตามอัตราพาณิชย์ 

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ หากเปิดชั้น 1 และ 2 เป็นร้านอาหาร และชั้น 3 
เป็นที่พักอาศัย เจ้าของที่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์ 2 ชั้นแรก และเสียภาษีอยู่อาศัยในชั้น 3 4.ที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า ที่มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 0.3% หรือล้านละ 3,000 บาท และเสียภาษี
เพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี โดยมีอัตราภาษีรวมไม่เกิน 3% ซ่ึงเพดานภาษีจะอยู่ที่ล้านละ 30,000 บาท 

สุดท้ายมีคนถามว่า กรณีคนที่มีบ้านราคาไม่เกิน 50 ล้านบาทอยู่แล้ว แต่พอมีเงินมีทองบ้าง และ
มีบ้านหลายหลัง ทำอย่างไรจะประหยัดเงินในกระเป๋ามากที่สุด ข้อแนะนำง่ายๆ ต้องเอาชื่อไปไว้ใน
ทะเบียนบ้านหลักที่แพงที่สุด เพราะจะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนหลังอื่นๆ ก็จ่ายไปตามอัตรา เช่น บ้าน
ราคา 3 ล้านบาท ก็เสียภาษี 600 บาท 

ทมีเศรษฐกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์แนวหนา้ 
ฉบบัวนัจนัทรท์ี ่23 ธนัวาคม พ.ศ.2562 

 
 

ปัจจุบัน ภาคการเกษตรของไทยมีแนวโน้มใน
การใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ่มประสิทธิการผลิตพืชสูงขึ้น โดย
สังเกตได้จากปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตร
สำคัญเพิ่มขึ้นจำนวนมากทุกปี ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่าย
ต้องช่วยหันหาช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน
การผลิตลง ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จึงได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการและเร่งขับเคลื่อน “โครงการสนับสนุนการผลิตหรือ
จัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร” ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 เป็น
หนึ่งกลไกที่จะช่วยปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารพืช
เหมาะสม ตามค่าการวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่จะได้รับแล้ว ที่สำคัญยังสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ กับเกษตรกรได้
ค่อนข้างมาก และส่งผลต่อการช่วยเพิ ่มรายได้ของเกษตรกรในที ่สุด โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งรัดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร บูรณาการร่วมกับสถาบันเกษตรกร ทั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันดำเนินโครงการสนับสนุนการผลิต
หรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร” ระยะเวลา 2 ปี (2561-2563) โดยกรมพัฒนาที่ดินจะให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและวิธีการผสมปุ๋ยใช้เองให้เหมาะกับสภาพ
ดินและพืชที่จะเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ กรมวิชาการเกษตรจะเข้ามาดูแลเรื่องการผลิตคุณภาพปุ๋ย แนะนำ
วิธีการผสมปุ๋ยและการเก็บรักษาเพื่อให้ใช้ได้นาน พร้อมทั้ งออกใบรับรองปุ๋ยที่ผลิตโดยสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะแนะนำเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยสำหรับช่วงฤดูทำนาหรือทำไร่ และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้นำไปสั่งซื้อแม่ปุ๋ยจากบริษัทเอกชน เพื่อมาผสม
และจำหน่ายให้กับเกษตรกร ซึ่งทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมลงไปให้คำแนะนำเรื่อง
การใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกรทุกพื้นที่ 

สำหรับโครงการ ดังกล่าวได้เริ ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสถาบัน
เกษตรกรแจ้งความจำนงและสนใจที่จะเข้าโครงการฯ แล้วกว่า 202 แห่ง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ ำนวน 
500 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถาบันเกษตรกรที่สามารถผลิตหรือผสมปุ๋ยเองเพื่อให้บริการจำหน่ายแก่สมาชิก
และเกษตรกรทั่วไปแล้วประมาณ 100 แห่ง กำลังการผลิตกว่า 20,000 ตันต่อปี ซึ่งมีทั้งที่เป็นปุ๋ยสูตร
ทั่วไปและปุ๋ยสั่งตัด ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เร่งขับเคลื่อนและขยายผลโครงการฯ อย่างเต็มที่และมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง อาทิ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยแก่เกษตรกร เพื่อให้

คอลมันช์ายคาพระพริณุ : 23 ธนัวาคม 2562 



เกษตรกรเข้าใจว่าการผสมปุ๋ยใช้เองมีวิธีการอย่างไร ปุ๋ยสูตรไหนจะเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และ
เทคนิคการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพในการปลูกพืชแต่ละชนิดต้องใช้อย่างไร รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวคิด
จากเดิมที่นิยมซื้อปุ๋ยสูตรสำเร็จที่ขายตามท้องตลาดซึ่งมีต้นทุนสูง หันมาใช้ปุ๋ยผสมเองที่มีคุณภาพไม่
แตกต่างจากปุ๋ยสูตรสำเร็จ 

นอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจหาธาตุอาหารในดิน การอบรมวิธีการใช้ชุดวิเคราะห์
ดินอย่างง่าย (Test Kit) และการส่งโมบายยูนิต (Mobile unit) ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการผลิตพืช 
และสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร สำหรับนำไปผลิตปุ๋ยสั่งตัดเพื่อมาให้บริการแก่เกษตรกร ซึ่งการ
ใช้กลไกสถาบันเกษตรกรเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว นับว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง
นี้อย่างมาก เนื่องจากต้องการผลักดันให้สหกรณ์ได้มีการปรับตัว ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตปุ๋ย ตลอดจน
ให้บริการผสมปุ๋ยสั่งตัดแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ซึ่งจะช่วยขยายธุรกิจของสหกรณ์ให้ช่วย
ตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกรได้อย่างครบถ้วนและส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง
ให้กับสถาบันเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการจัดหาปุ๋ยสั่งตัดมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของ
เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และพืชแต่ละชนิด เน้นให้เกษตรกรหันมาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
หรือชุดดิน และตรงตามความต้องการของพืช สามารถช่วยแต่งเติมการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ทั้งยังได้ปุ๋ยสูตรที่มีอาหารพืชเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่เป็นปัจจบุัน ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
ทำให้เกษตรกรมีรายได้เหลือจากการจำหน่ายผลผลิตเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย 

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อให้ส่วนราชการมี
ประสิทธิภาพสูงในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติ คือ การออก
เอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาค
ราชการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความสิ้นเปลืองลดขยะ 
และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับในส่วนของกรมประมง นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง 
เปิดเผยว่า กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาการออก
เอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ทำให้การออกใบอนุญาตของกรมประมงเป็นไปตาม
มาตรฐานงานบริการภาครัฐ สามารถลดขั ้นตอนและลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ซึ ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยกรมประมงมีการนำระบบดิจิทัลมาพัฒนาใช้ในการออกใบอนุญาตหลาย
กระบวนงาน อาทิ การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า / ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ /ใบอนุญาตให้นำเข้าให้ส่งออกหรือให้นำผ่าน ตามมาตรา 23 หรือ มาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 / ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่ง
วัตถุอันตราย ซึ่งทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ ปัจจุบันกรมประมงได้พัฒนาเป็นระบบดิจิทัลครบถ้วนสมบรูณ์ 
สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดทั้งสิ้นแล้ว ซึ่งการออกเอกสารหลักฐานของ
ทางราชการผ่านระบบดิจิทัล จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประเทศไทยได้ 

ขนุเกษตรา 


