
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
 ฉบบัวนัองัคารท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ.2560  
 

รกัษ์เกษตร : การท าระบบเกษตรอินทรีย ์
 
 ถาม ผมอยากทราบความรูค้วามเขา้ใจในการท าเกษตรอนิทรยีจ์ะท าใหเ้กดิระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ
ไดอ้ยา่งไร 

ณรงคช์ยั บญุสว่าง,อ.อินทรบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 
 
 ค าตอบ ปจัจุบัน กระแสความนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ประชากรในประเทศหนัมาบรโิภคสนิค้าเกษตรและอาหารที่ผลติด้วยวธิเีกษตรอนิทรยี์มากขึ้น การท า
เกษตรอนิทรยีเ์ป็นการชว่ยอนุรกัษ์ทรพัยากรใหม้อียูอ่ยา่งยัง่ยนื และชว่ยฟ้ืนฟูทรพัยากรการเกษตรทีเ่สื่อม
โทรมไปจากการท าการผลติทางการเกษตรแบบที่ใชส้ารเคม ีผลผลติในการเพาะปลูกแบบเกษตรอนิทรยี ์
จะช่วยแก้ปญัหาดา้นสุขภาพอนามยัของเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากการใชส้ารเคม ีและที่ส าคญัคอื 
ผลผลติทางการเกษตรนัน้ ปลอดภยัในการบรโิภค ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง องค์กรพฒันาเอกชน ชุมชน 
และเกษตรกร ไดร้ว่มกนัการก าหนดแนวทาง สรุปเบือ้งตน้ไดด้งัน้ี 
 
การส่งเสริมสนับสนุนด้านนโยบาย 
 1.ในดา้นการผลติ ควรก าหนดนโยบายที่ช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนการท าเกษตรอนิทรยี ์ใหแ้ยก
ออกจากแหลง่ทีท่ าการเกษตรแบบทัว่ไป เพือ่ลดการปนเป้ือนจากสารทีเ่ป็นพษิต่างๆ 
 2.ในด้านการตลาด ควรก าหนดนโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนการท าการเกษตรอนิทรยี ์ในแบบ
ระบบการคา้รว่มกนัระหวา่งภาครฐัและเอกชน 
 
การส่งเสริมสนับสนุนระดบัปฏิบติัการ 
 1.ขัน้ตอนการผลติ จดัสรา้งโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการท าเกษตรอนิทรยี์ สร้างองค์ความรู ้
และเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางไปสูเ่กษตรกร ใหบ้รกิารความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าเกษตรอนิทรยี ์ใหบ้รกิาร
ค าปรกึษา ใหข้อ้มูล ใหเ้งนิทุนสนับสนุนแก่เกษตรกรทีเ่ริม่เขา้มาท าการเกษตรอนิทรยี ์และสรา้งแรงจูงใจ
ในการท าเกษตรอนิทรยีผ์่านมาตรการทางภาษ ีและการใหส้นิเชื่อต่างๆ สนับสนุนดา้นเมลด็พนัธุอ์นิทรยี ์
และสรา้งระบบหลกัประกนัแก่เกษตรกรผูท้ าการเกษตรอนิทรยี์ 
 2.ขัน้เก็บเกี่ยวผลผลติ สร้างเทคโนโลยหีลงัการเก็บเกี่ยวผลผลติที่ดี ที่สามารถรกัษามาตรฐาน
ผลผลติอนิทรยี์ได้อย่างมคีุณภาพ ให้ความรู้ ให้บรกิารที่ปรกึษา และให้ขอ้มูลที่เกี่ยวกับการดูแลรกัษา
ผลผลิต ตามกฎระเบยีบมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ ให้มรีะบบประกนัคุณภาพสินค้า สร้างแรงจูงใจผ่าน
มาตรการทางภาษ ี
 



 3.ขัน้ตอนการออกใบรบัรองมาตรฐาน ใหม้หีน่วยงานที่ไดร้บัการประกนัระบบการรบัรองคุณภาพ
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์สรา้งระบบความร่วมมอืกบัภาคเอกชน ใหก้ารอุดหนุนในดา้นค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์ก่เกษตรกร 
 4.ขัน้ตอนการตลาด สง่เสรมิและจดัการดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ใหข้อ้มูล สรา้งแรงจูงใจ 
พฒันาและสรา้งช่องทางตลาดทางเลอืก ใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการคา้สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์และ
ผูบ้รโิภคใหม้มีากขึน้ 
 การท าเกษตรอนิทรยีท์ีด่ ีจะตอ้งกระท าเป็นแบบองคร์วม มคีวามสมัพนัธก์นัทัง้ระบบ เมื่อระบบมี
มาตรฐานถูกตอ้ง ผลผลติทีไ่ดจ้ากการผลติในพืน้ทีท่ีม่รีะบบการผลติแบบอนิทรยีท์ีไ่ดม้าตรฐาน กย็อ่มเป็น
ผลติผลอนิทรยีท์ีม่มีาตรฐานไปดว้ย การทีจ่ะส่งเสรมิใหไ้ทยเป็นประเทศแนวหน้าในการผลติสนิคา้เกษตร
อนิทรยี ์สูต่ลาด ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใตว้ตัถุประสงคข์องการเพิม่รายไดเ้กษตรกร จาก
ระดบัราคาทีสู่งกว่าสนิคา้เกษตรทัว่ไป เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรทีเ่สื่อมโทรมไปจากการท าเกษตรทีใ่ชส้ารเคมี
เป็นปจัจยัการผลติ เพือ่การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม และเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ในตลาดโลกที่ปจัจุบนั มกีารกีดกนัทางการค้าในรูปที่มใิช่ภาษี โดยการตัง้ขอ้ก าหนดที่เขม้งวดในด้าน
สุขอนามยั ความปลอดภยัในการบรโิภคจากสิง่เจอืปนต่างๆ และการผลติทีจ่ะไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศของสิง่มชีวีตินัน้ 
 ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งจะต้องเขา้มาใหค้วามสนใจอย่างจรงิจงั ซึ่งต้องใหก้ารสนับสนุนทัง้ระบบ 
และถอืเป็นนโยบายการเกษตรแห่งชาติ ขอ้เสนอทัง้หมดน้ี บางส่วนได้มกีารด าเนินการไปแลว้บ้าง ซึ่ง
เกษตรกรเองกไ็ดย้ดึถอืปฏบิตัติามระบบการท าเกษตรอนิทรยีท์ีด่ ี

นาย รตัวิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัองัคารท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ.2560 

 
เกบ็ค่าใช้น ้า 

 
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทนัที เมื่อมีการจุดกระแสข่าวเรื่องการที่รฐัจะเก็บค่าใช้น ้าจาก

เกษตรกร บา้งกเ็รยีกวา่ “ภาษนี ้า” ซึง่การใชค้ าวา่ “ภาษ”ี ท าใหเ้กดิความรูส้กึลบขึน้มา จะดว้ย ความจงใจ
หรอืไมก่ต็าม 

หลงัจากนัน้ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือคณะกรรมาธกิาร
วสิามญัพจิารณารา่ง พ.ร.บ.ทรพัยากรน ้า พ.ศ. ...ของสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) รวมไปถงึ ตน้ตอผูท้ี่
ใหข้า่ว อยา่ง นายวรศาสน์ อภยัพงษ์ อธบิดกีรมทรพัยากรน ้า กอ็อกมาชีแ้จงกนัเป็นพลัวนัก่อนทีเ่รื่องราว
จะลุกลามกลายเป็นประเดน็ทีม่วลชนคนเกษตรลุกขึน้มาต่อตา้นทุกหยอ่มหญา้ว่า โดยหลกัการจะไม่มกีาร
เกบ็คา่ใชน้ ้าจากเกษตรกรรายยอ่ย แต่รายใหญ่คงไมร่อดตาตะแกรงของ พ.ร.บ.ฉบบัน้ี เพื่อไขความจรงิให้
กระจา่ง จงึตอ้งตามไปดทูีม่าทีไ่ปของ พ.ร.บ.ทรพัยากรน ้า กนัวา่ แทจ้รงิแลว้กฎหมายฉบบัน้ีตอ้งการอะไร
กนัแน่ 

พ.ร.บ.ทรพัยากรน ้า ถูกยกร่างขึน้โดยกรมทรพัยากรน ้า ตัง้แต่ปี 2545 หรอืเมื่อ 15 ปีที่แลว้ เพื่อ
ต้องการใหม้กีฎหมายแม่บทในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศ และเกอืบจะไดอ้อกมา เป็น
กฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช ้ซึ่งใกลเ้คยีงทีสุ่ดกใ็นปี 2550 ทีร่ฐับาลส่งให ้สนช.พจิารณาตราเป็นกฎหมาย แต่
สุดทา้ยอายขุอง สนช.กส็ิน้สุดลงก่อน ขณะทีร่ฐับาลสมยัต่อมามมีตไิม่ยนืยนัร่าง พ.ร.บ.ทีค่า้งการพจิารณา
อยูใ่นรฐัสภาทัง้หมด กฎหมายจงึตกไป 

สุดทา้ย พ.ร.บ.ทรพัยากรน ้ากค็า้งเติง่ เพราะ การเมอืงผนัผวน มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาล หลายครัง้ 
จนมาถงึรฐับาลปจัจุบนัที่ปดัฝุ่นกฎหมายฉบบัน้ีขึน้มาอกีครัง้ เมื่อปี 2558 จนมาถงึขัน้ตอนการพจิารณา
ของ สนช.ในปจัจุบนั 

จบที่มาที่ไปของกฎหมายฉบบัน้ีกนัไปแบบฉบบัรวบรัด ลองมาดูไสใ้นของตวักฎหมายที่ถูกหยบิ
ยกขึน้มาเป็นประเดน็ถกเถยีง ตคีวามกนัในประเดน็การเกบ็คา่น ้า 

ร่าง พ.ร.บ.ทรพัยากรน ้ า ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของกฎหมายไว้ข้อหน่ึงว่า จะมีการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรน ้าทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม โดยแบ่งการใชน้ ้าออกเป็น 3 ประเภท ประเภทที ่1 คอื 
การใชน้ ้าเพือ่การด ารงชพี การอุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน รวมทัง้การใชน้ ้าตามจารตีประเพณี ซึ่งเป็นการ
ใชน้ ้าของประชาชนสว่นใหญ่ในประเทศ สว่นน้ีไมต่อ้งขออนุญาตการใชน้ ้า 

ประเภทที ่2 คอื การใชน้ ้าในปรมิาณมากเพือ่การอุตสาหกรรมหรอืการเกษตรเพือ่การพาณิชย ์การ
ประปา การทอ่งเทีย่ว สว่นประเภทที ่3 คอื การใชน้ ้าในปรมิาณมากอนัส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง หรอื
ส่งผลกระทบขา้มลุ่มน ้า โดยประเภทที่ 2 และ 3 ต้องมกีารขออนุญาตการใช้น ้า หรอืจะถูกเก็บค่าใช้น ้า
นัน่เอง 
 



การแบ่งประเภทในส่วนน้ีเองที่ย ังเป็นปญัหา เพราะต้องไปออกเป็นกฎกระทรวงก าหนด
รายละเอยีดทีช่ดัเจน ซึ่งล่าสุดทาง พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวสัดิ ์ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
ร่าง พ.ร.บ.ทรพัยากรน ้า ของ สนช. ก็ออกมาระบุว่า ไดใ้หก้รมทรพัยากรน ้าไปจดัท าหลกัเกณฑก์ารแบ่ง
ประเภทเกษตรกรทีจ่ะออกเป็นกฎกระทรวงมาใหใ้หม่ 

เน่ืองจากกฎกระทรวงเดิมที่เสนอมา ใช้การแบ่งประเภทเกษตรกรโดยวดัจากจ านวนที่นา และ
จ านวนสตัวเ์ลีย้งเพยีงอยา่งเดยีว ยงัไมค่รอบคลุมรายละเอยีดเพยีงพอ และยงับอกดว้ยว่า กว่าทีก่ฎหมาย
จะมผีลบงัคบัใช้คงต้องใช้เวลา อกีพอสมควร เพราะจะต้องออกกฎกระทรวงมารองรบัจ านวน 27 ฉบบั 
เพราะร่าง พ.ร.บ.ทรพัยากรน ้า ไม่ไดม้แีค่เรื่องการเก็บค่าใชน้ ้าเพยีงอย่างเดยีว ยงัมเีรื่องการจดัองค์กร 
การแกป้ญัหาน ้าแลง้ น ้าทว่ม การอนุรกัษ์พฒันาทรพัยากรน ้า สาธารณะ รวมไปถงึการก าหนดความรบัผดิ
ทางอาญา และทางแพ่ง ในกรณีที่ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยากรน ้าอกีดว้ย คงต้องลุน้กนัว่า การ
แบง่ประเภทเกษตรกรทีจ่ะออกเป็นกฎกระทรวงต่อไปในอนาคตนัน้ จะใชเ้กณฑอ์ะไรทีจ่ะมารบัประกนัได้
วา่เกษตรกรรายยอ่ยตวัจรงิเสยีงจรงิจะไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

หลกัเกณฑง์า่ยทีสุ่ดนอกจากขนาดของฟารม์กค็งตอ้งไปดเูรื่องรายไดข้องเกษตรกรมาประกอบดว้ย 
จะไปเก็บค่าใชน้ ้าจากคนจนก็คงไม่ไหว มทีี่นามากก็ใช่ว่าจะร ่ารวย ยิง่ท านาก็ยิง่จนต้องขายที่ดนิท ากิน
เพือ่เลีย้งชวีติกม็ใีหเ้หน็กนัถมไป จนทีน่าตกไปเป็นของนายทุนกนักม็าก 

ที่ส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนัก็คอื จะออกเกณฑ์อย่างไรที่จะสามารถเก็บค่าน ้าจากนายทุนราย
ใหญ่ เจา้ของกจิการทัง้หลายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยไมเ่ปิดชอ่งโหวใ่หเ้ลด็ลอดกนัออกไปได ้เพราะการจดัการ
น ้าของประเทศลว้นมตีน้ทุน จะปลอ่ยใหชุ้บมอืเปิบเหมอืนทีแ่ลว้มาคงไมไ่ด ้

สมพิศ ศรีนาค รายงาน 
 

'บ๊ิกป้อม' แฉมีคนจ้องล้มประชามติ ยนัไร้เจตนาปิด 'พีซทีวี' 

 
 

"บิก๊ป้อม" เหน็ดว้ยใช ้มาตรา 44 ใหอ้ านาจ "กสทช." ปิดสื่อถา้บดิเบอืน ยนัไรเ้จตนาปิด "พซีทวี"ี 
โตค้ณะทตูยนั คสช.เปิดกวา้งแสดงความเหน็ต่าง รา่ง รธน. ปดัสรา้งสถานการณ์แจกรา่งฯ ปลอม 

เมื่อวนัที่ 16 ก.ค. 59 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบนิ 6 ดอนเมอืง พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรฐัมนตรฝีา่ยความมัน่คง และรมว.กลาโหม กลา่วถงึกรณีทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
ใชอ้ านาจตามมาตรา 44 ใหค้ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ(กสทช.) มอี านาจปิดสถานีโทรทศัน์ไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมายว่า ส่วนใหญ่กเ็หน็ดว้ย เพราะไม่ไดม้ี



การปิดกัน้ ถา้คดิวา่ไมไ่ดไ้ปลว่งละเมดิใครกไ็มต่อ้งเดอืดรอ้น ซึง่ทางเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกม็หีลกัเกณฑใ์น
การปฏิบตัิอยู่แล้ว และยนืยนัการด าเนินการน้ีไม่ได้มเีจตนาปิดสถานีโทรทศัน์พซีทีว ีเพราะเจ้าหน้าที่
ด าเนินการกบัทุกคน ถา้ทุกอยา่งเป็นความจรงิกไ็มม่ปีญัหา สิง่ส าคญัคอือยา่บดิเบอืน 

ส่วนที่มคีณะทูตจากหลายประเทศต้องการใหร้ฐับาล และ คสช.เปิดกว้างการแสดงความคดิเห็น
ในชว่งโคง้สุดทา้ยก่อนการท าประชามตริา่งรฐัธรรมนูญนัน้ พล.อ.ประวติร กลา่ววา่ ปจัจุบนักม็กีารเปิดเวที
อยู่แล้ว ทางคณะทูตคงไม่ทราบ และมชี่องทางต่างๆ มากมาย แต่ขออย่าบดิเบอืนเท่านัน้ ซึ่ง กสทช.ดู
เรื่องการบดิเบอืน หากเป็นเรื่องจรงิกท็ าไดทุ้กอยา่ง และสื่อยงัท าหน้าทีไ่ดต้ามปกต ิส่วนจะมกีารเปิดเวที
ให้นักการเมอืงหรอืไม่นัน้ มองว่าทุกวนัน้ีนักการเมอืงก็ออกมาพูดและประชุมกันทุกวนัอยู่แล้ว ซึ่งตนก็
ทราบ ส าหรบัจดหมายบดิเบอืนร่างรฐัธรรมนูญนัน้ ขณะน้ีก าลงัด าเนินการอยู่ ส่วนที่มตีราครุฑบนซอง
จดหมายนัน้ ตนคิดว่าใครก็ท าได้ ยืนยนั คสช. และเจ้าหน้าที่รฐัไม่มีการสร้างสถานการณ์ แต่มีคน
พยายามท าใหก้ารท าประชามตริา่งรฐัธรรมนูญลม้ ซึง่เจา้หน้าทีก่ าลงัตามหา และตนกท็ราบแลว้ ขณะน้ีรอ
ด าเนินการ 

 
รฐัลยุคุ้มครองพนัธุพื์ช เกบ็ไว้ปลกูเองได้ ถ้าขายต่อเชิงพาณิชยมี์โทษหนัก 

 
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร เปิดเผยว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข 
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช โดยยึดผลประโยชน์ของ
เกษตรกรเป็นหลกั และการปรบัแกก้ฎหมายครัง้น้ีขอย ้า
ใหท้ราบวา่เกษตรกรยงัคงสามารถเกบ็เมลด็พนัธุไ์ปปลกู
ในฤดูต่อไปในพื้นที่ของตนเองได้โดยไม่มีโทษใดๆ 

รวมทัง้ยงัคุม้ครองสว่นขยายพนัธุพ์ชืครอบคลุมไปถงึผลผลติและผลติภณัฑ ์แต่หากมกีารน าไปจ าหน่ายใน
เชิงพาณิชย์ ทางเจ้าของที่ขึ้นทะเบียนคุ้มครองพนัธุ์มาแจ้งที่กรมวิชาการเกษตร คนที่น าไปใช้ก็จะมี
ความผดิจ าคุก 2 ปีปรบัไมเ่กนิ 400,000 บาท 

“ปจัจุบนัพชืที่จดทะเบยีนคุ้มครองสทิธมิจี านวน 455 ทะเบยีน แบ่งเป็น จดทะเบยีนโดยเอกชน 
310 ทะเบยีน ราชการ 68 ทะเบยีน เกษตรกร 68 ทะเบยีน สถาบนัการศกึษา 29 ทะเบยีน ซึ่งในจ านวนน้ี
มพีชืทีค่นไทยรูจ้กัและนิยมรบัประทานจ านวนมาก อาท ิผกับุง้ มะละกอ มะเขอืเทศ มะระ ขา้ว เป็นตน้” 

ทัง้น้ีการปรบัปรุงพนัธุพ์ชืไมใ่ชส่ิง่ใหม ่เพราะทะเบยีนคุม้ครองพชืกฎหมายฉบบัเก่ากก็ าหนดไว ้แต่ 
20 ปีทีผ่า่นมาไม่มกีารฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ยกตวัอยา่งกรณี เมลด็พนัธุข์า้ว กรมการขา้วเป็นเจา้ของ
สทิธิ ์เพื่อป้องกนัการขโมยพนัธุ์ แต่เกษตรกรสามารถใชไ้ดไ้ม่มปีญัหา และพชืสวน อาท ิผกับุง้ มะละกอ 
หากซือ้มาเพือ่ปลกูแลว้เกบ็เมลด็พนัธุไ์วเ้พือ่ขายต่อถอืวา่ผดิกฎหมาย แต่หากเกบ็ไวเ้พื่อขยายพนัธุแ์ละใช้
ปลูกในครวัเรอืนเกษตรกรไม่มปีญัหา โดยขอยนืยนัว่าการแก้ไขกฎหมายดงักล่าว เกษตรกรไม่ได้เสยี
ประโยชน์ใดๆ และยงัได้รบัประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการได้รบัสิทธิก์ารคุ้มครองพนัธุ์พืชที่ได้จากการ
ปรบัปรุงพนัธุข์ ึน้มาใหม ่รวมทัง้ยงัเป็นการเพิม่ทางเลอืกและใหค้วามเป็นธรรมต่อเกษตรกร” 
 


